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Εισαγωγή 
 

 Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται την εικόνα των αποικιών της Κορίνθου 

στην Αιτωλοακαρνανία, που ιδρύθηκαν τον 7ο αιώνα π.Χ. από τους Κυψελίδες, αλλά 

και πόλεων που επηρεάστηκαν από την κορινθιακή δράση στη δυτική ακαρνανική 

ακτή. Παράλληλα και η σχέση των αποικιών µε τη µητρόπολη και ο βαθµός 

εξάρτησης από αυτή είναι ένα από τα κυριότερα θέµατα που αποτελούν τη βάση για 

µια σειρά από προβληµατισµούς που τίθενται για αυτές τις πόλεις.  

 Η οµάδα των πόλεων που αποτέλεσαν αντικείµενα εξέτασης παρουσιάζονται 

κατά τη γεωγραφική τους θέση, από βόρεια προς νότια και από δυτικά προς 

ανατολικά. Έτσι έχουµε στην ηπειρωτική ακτή του Αµβρακικού την Αµβρακία, στην 

Ακαρνανία το Ανακτόριο και το Άκτιο, τη Λευκάδα, το Σόλλιον, την Αλυζία, τον 

Αστακό και τους Οινιάδες και τέλος στην Αιτωλία, τη Χαλκίδα, τη Μακύνεια και το 

Μολύκριο. Οι θέσεις αυτές εµφανίζονται να έχουν σχέσεις µε την Κόρινθο, άλλες 

περισσότερο και άλλες λιγότερο στενές.  

 Σκοπός της εργασίας είναι να αναγνωριστούν κορινθιακά στοιχεία και 

επιδιώξεις των Κορινθίων στις πόλεις και τις επικράτειές τους όπως αυτές ορίζονται. 

Τα στοιχεία αυτά είναι λογικό να αναζητηθούν σε γραπτές πηγές και αρχαιολογικά 

ευρήµατα. Επίσης σηµαντική πηγή πληροφοριών για τα ζητήµατα αυτής της εργασίας 

αποτελούν οι χάρτες µε κλίµακα 1:50.000 των περιοχών που εξετάζονται.  

 Οι γραπτές πηγές είτε πρόκειται για επιγραφές, είτε για κείµενα δίνουν 

πληροφορίες για τη σχέση της Κορίνθου µε τις αποικίες της, αλλά και για τη 

συνολικότερη εικόνα των θέσεων των αποικιών. Τα ιστορικά κείµενα αφηγούνται 

κυρίως την αποικιοκρατική σχέση της Κορίνθου µε τις αποικίες της, ενώ τα 

γεωγραφικά περιγράφουν το γεωµορφολογικό ανάγλυφο.  

 Τα αρχαιολογικά ευρήµατα από τις περιοχές, όπου εστιάζεται το ενδιαφέρον 

της εργασίας, θα επιλεγούν µε κριτήριο την ανάδειξη του χαρακτήρα της πόλης µε 

µεγαλύτερο βάρος στις πόλεις που µε ασφάλεια χαρακτηρίζονται ως κορινθιακές 

αποικίες. Κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι οχυρώσεις, τα λιµάνια και κατασκευές οι οποίες 

έδειχναν το ενδιαφέρον των Κορινθίων για την οργάνωση µίας θέσης, σύµφωνα µε 

τον σκοπό και τις ανάγκες που κάλυπτε η ίδρυση της κάθε θέσης. Επίσης όπου ήταν 

δυνατό να εντοπιστεί δηµοσιευµένο υλικό κεραµικής παρουσιάζεται, χωρίς όµως να 

στηρίζονται σε αυτό σηµαντικά συµπεράσµατα και παρατηρήσεις. Ο λόγος είναι ότι η 
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κεραµική παραγωγή της Κορίνθου είχε γνωρίσει µεγάλη αποδοχή και στην ευρύτερη 

περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, ώστε δεν ήταν ενδεικτικό στοιχείο η εύρεση 

κορινθιακών αγγείων στις αποικίες. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα νοµίσµατα, αλλά 

αυτά λόγω κάποιων διακριτικών που φέρουν δίνουν πρόσφορο έδαφος για συζήτηση, 

ως προς το τι µπορεί να σηµαίνουν αυτά τα διακριτικά για τις πόλεις.  

 Οι χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) χρησιµοποιήθηκαν 

αφενός για τη λεπτοµερή περιγραφή των περιοχών των αποικιών και αφετέρου για να 

διαπιστωθεί η ορθότητα των πληροφοριών από τις γραπτές πηγές. Υπάρχουν βέβαια 

και περιπτώσεις, όπως οι Οινιάδες, που η γεωµορφολογία την περίοδο ίδρυσης της 

πόλης ήταν διαφορετική από αυτή που αποτυπώνεται σήµερα στο χάρτη. 

Προκειµένου να µελετηθούν πιο αποτελεσµατικά οι χάρτες, χαράχθηκαν µε 

διαφορετικούς χρωµατισµούς οι ισοϋψείς γραµµές, για να τονιστεί το ανάγλυφο του 

εδάφους. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να οριοθετηθούν οι επικράτειες των 

αποικιών, όπως διαµορφώνονται από το ανάγλυφο. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

και άλλα στοιχεία (λιµάνια, διώρυγες) που προκάλεσαν το ενδιαφέρον των Κορινθίων 

αποικιστών.  

 Η κάθε µία πόλη παρουσιάζεται αυτόνοµα, µε αναφορές και στις άλλες, όπου 

αυτό κρίνεται σκόπιµο. Με αυτό τον τρόπο εξαντλούνται τα θέµατα που αφορούν 

στην κάθε µία πόλη. Προτάσσεται λοιπόν η ιστορική πορεία της αποικίας, όπως 

διαγράφεται µέσα από τις γραπτές πηγές, για τη χρονική περίοδο που η µητρόπολη 

Κόρινθος ιδρύει ή εκδηλώνει ενδιαφέρον για µία πόλη, µέχρι την απώλεια της πόλης 

ή αυτού του ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια δίνεται µία περιγραφή της περιοχής όπως 

αυτή εµφανίζεται στους χάρτες, που περιλαµβάνει όµως και παρατηρήσεις από τις 

γραπτές πηγές, όταν αυτές δίνουν στοιχεία για την γεωµορφολογία. Ακολουθεί η 

αναφορά στα αρχαιολογικά κατάλοιπα. Η παρουσίαση των ευρηµάτων δεν έχει 

σκοπό να περιλάβει όλα ανεξαιρέτως τα ευρήµατα της κάθε πόλης εν είδει 

καταλόγου, αλλά τα κτήρια και τα αντικείµενα που παρουσιάζονται γίνεται 

προσπάθεια να ενταχθούν στα πλαίσια της κορινθιακής αποικιοκρατικής σχέσης µε 

την κάθε πόλη. Επόµενο τµήµα είναι ο ορισµός της επικράτειας της θέσης, µε βάση 

και πάλι τους χάρτες. Ενώ τέλος παρατίθενται τα πλεονεκτήµατα που παρουσίαζε 

κάθε πόλη, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και τα οποία αποτελούσαν στην ουσία 

τα πρωτογενή κίνητρα για την ένταξη ή την προσάρτησή της στην οµάδα των 

αποικιών της.  
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 Επίσης κρίθηκε σκόπιµο να παρουσιαστούν σε ξεχωριστά κεφάλαια: 

αναφορές για τα κίνητρα που ώθησαν τους κορίνθιους τύραννους να ιδρύσουν τις 

αποικίες, για το αποικιοκρατικό καθεστώς της Κορίνθου, για τις κοινές λατρείες 

αποικιών και µητρόπολης, για τους τρόπους επικοινωνίας µεταξύ της µητρόπολης και 

των αποικιών και τέλος για τα νοµίσµατα.  
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Αµβρακία 
 

 Τη θέση της αρχαίας πόλης Αµβρακίας κατέχει σήµερα η Άρτα1. Οι 

πληροφορίες που έχουµε για την αρχαία πόλη είναι ικανές, ώστε επιτρέπουν την 

ασφαλή ταύτιση της πόλης µε τη συγκεκριµένη τοποθεσία. Αυτό προκύπτει από 

γραπτές πηγές2 και αρχαιολογικά δεδοµένα. Πρόκειται για µία από τις 

σηµαντικότερες και ισχυρότερες αποικίες της Κορίνθου, η οποία προσέλκυσε το 

ενδιαφέρον των Κορινθίων από πολύ νωρίς.  

 

Γραπτές πηγές  

Η Αµβρακία ιδρύθηκε από τους Κορίνθιους το 625 π.Χ.3 από το Γόργο, νόθο 

γιο του Κύψελου4 σε περιοχή που ανήκε στους ∆ρύοπες, Θεσπρωτικό φύλο5. Στην 

προέλευση του ονόµατός της δεν έχει ανάµειξη η Κόρινθος, οι πηγές µας 

πληροφορούν ότι προέρχεται είτε από τον Άµβρακο, γιο του Θεσπρωτού, είτε από 

την Αµβρακία, θυγατέρα του Μελανέα6. 

                                                 
1 Leake Ι 208. Hirschfeld (1894β) στ.1805 Bursian (1862) 35. Oberhummer (1887) 25. Meyer (1964β) 
στ. 1533. Leekley & Efstratiou (1980) 40. Lauffer (1989) 99. Wirbelauer (1996) στ. 580. Όσον αφορά 
στο όνοµα αρχαιότερος τύπος του είναι ο 'Aνπrak…a τον οποίο συναντάµε στο λεγόµενο πολυανδρίο 
της Αµβρακίας. Ανδρέου (1986β) 433. Aκολούθησε ο τύπος 'Amπrak…a για τον οποίο στον 
Oberhummer δίνεται βιβλιογραφία για το πως εξελίχθηκε σε 'Ambrak…a. Oberhummer (1887) 25. Ο 
όρος 'Amπrak…a χρησιµοποιήθηκε µέχρι τον 4ο αιώνα (από τον Ηρόδοτο, το Θουκυδίδη, αλλά και ως 
αναγραφή πάνω σε νοµίσµατα). Wirbelauer (1996) στ. 580 
2 «TÁj `Ell£doj ™stˆn 'Ambrak…a prèth pÒlij. AÛth d' ¢poik…a lšgetai Korinq…wn e�nai. Kat¦ 
tÕn kÒlpon d� tÕn kaloÚmenon 'AmbrakikÕn õkistai mšsh, stad…ouj d' œcei ¢pÕ tÁj qal£tthj 

Ñgdo»kont'.» ∆ιον. Καλλιφώντος Αναγραφή της Ελλάδος στ. 24-28. «Øpšrkeitai d� aÛth toà 
mucoà mikrÒn, GÒrgou toà Kuyšlou kt…sma pararre‹ d' aÙt¾n Ð ”Aratqoj potamÕj ¢n£ploun 
œcwn ™k qal£tthj e„j aÙt¾n Ñl…gwn stad…wn, ¢rcÒmenoj ™k TÚmfhj Ôrouj kaˆ tÁj 
Parwra…aj.» Στράβων 7,7,6. «Met¦ d� Molott…an 'Ambrak…a pÒlij `Ellhn…j ¢pšcei d� aÛth 
¢pÕ qal£tthj st£dia p. » Σκύλαξ 33. Λίβιος 38,4.  
3 Με αυτή τη χρονολόγηση συµφωνούν οι περισσότεροι µελετητές, ενώ ο Lauffer δίνει ως 
χρονολόγηση το 645 π.Χ., µάλλον όµως δεν θα πρέπει να θεωρηθεί η χρονολογία ως αφετηρία κάποιας 
συζήτησης, γιατί πρόκειται για ένα απλό λεξικό γεωγραφικών όρων στο οποίο δεν µπορεί να στηριχθεί 
κανείς για να βγάλει κάποιο συµπέρασµα. 
4 «Kor…nqioi d� pemfqšntej ØpÕ Kuyšlou kaˆ GÒrgou taÚthn te katšscon t¾n ¢kt¾n kaˆ mšcri 
toà 'Ambrakikoà kÒlpou proÁlqon, kaˆ ¼ te 'Ambrak…a  sunJk…sqh kaˆ 'AnaktÒrion, » 
Στράβων 10,2,8. αλλά και Στράβων 7,7,6  
5 «Kale‹tai Druopˆj ¹ cèra d' Ólh.» ∆ιον. Καλλιφώντος Αναγραφή της Ελλάδος στ. 30 
6 «Óti MelaneÝj uƒÕj Ãn aÙtoà, basileÚsaj m�n DruÒpwn kaˆ polšmJ labën t¾n p©san 
”Hpeiron, genn»saj d� pa‹daj EÜruton kaˆ 'Ambrak…an, ™x Âj ¹ pÒlij 'Ambrak…a kale‹tai·» 
Αντώνιος Λιµπεράλις Μεταµορφώσεων Συναγωγή 4,3. Και οι δύο απόψεις της προελεύσεως του 
ονόµατος αναφέρονται από το Στέφανο Βυζάντιο στο έργο του Εθνικά « 'Ambrak…a, pÒlij 
Qesprwt…aj, ¢pÕ ”Ambrakoj toà  paidÕj Qesprwtoà toà Luk£onoj, À ¢pÕ 'Ambrak…aj tÁj 
AÙgšou qugatrÒj, perˆ Âj Filšaj.» Στέφανος Βυζάντιος. Hammond (1967β) 425 
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Οι γραπτές πηγές για τη µητρόπολη της Αµβρακίας είναι ξεκάθαρες ότι 

πρόκειται για την Κόρινθο, καθώς επίσης ξεκάθαρες είναι και για το ποιος ήταν ο 

οικιστής7. 

 Η θέση της αποικίας περιγράφεται από τις αρχαίες πηγές µε αρκετή 

λεπτοµέρεια σε αντίθεση µε άλλες αποικίες, όπως τη Λευκάδα. Από τις πρώτες 

πληροφορίες είναι ότι η αποικία βρισκόταν δίπλα στον ποταµό Άραχθο8. Απέχει δε 

80 στάδια από τη θάλασσα, προφανώς εννοείται από το σηµείο από όπου εκβάλλει ο 

Άραχθος9. Η απόσταση αυτή δεν εµποδίζει την αποικία να έχει την ιδιότητα µιας 

θέσης που έχει άµεση πρόσβαση στη θάλασσα γιατί ο ποταµός ήταν πλωτός στον 

κάτω ρου του10.  

Οι πηγές είναι φειδωλές σε ό,τι αφορά την ιστορία της Ηπείρου στους 

αρχαϊκούς χρόνους και οι περισσότερες πληροφορίες έρχονται από τη δράση των 

τυράννων της Κορίνθου στα παράλια κυρίως της Ηπείρου, λόγω των αποικιών της 

στην περιοχή αυτή. 

Πριν την εγκατάσταση κορινθίων αποίκων στην πόλη της Αµβρακίας, δεν 

φαίνεται να ήταν άγνωστο το κορινθιακό στοιχείο εκεί11. Οι Κορίνθιοι είχαν κάνει 

από νωρίς αισθητή την παρουσία τους. Το πιθανότερο είναι η Αµβρακία να 

αποτέλεσε εµπορικό σταθµό και ίσως να εξυπηρετούσε πολιτικές και στρατηγικές 

σκοπιµότητες της Κορίνθου πριν ακόµα γίνει η αποστολή των αποίκων12. Η 

αφοµοίωση των εντόπιων στοιχείων από τους αποίκους, για τη διαµόρφωση του 

χαρακτήρα της πόλης, δε γνωρίζουµε µε τι ρυθµούς έγινε, αλλά πιθανόν να έγινε 

χωρίς αναταραχές, γιατί δεν έχουµε µαρτυρίες για κάτι τέτοιο. 

Η Αµβρακία βρίσκεται στο πλευρό της Κορίνθου σε πολεµικές συρράξεις 

νωρίτερα από άλλες αποικίες. Την πληροφορία για την πρώτη αυτή ανάµειξη έχουµε 

                                                 
7 Το πρόβληµα της ταυτοποίησης της µητρόπολης, αλλά και του οικιστή εµφανίζεται στη Λευκάδα. 
Για τη µητρόπολη της Αµβρακίας έχουµε: «Ãsan d� Kor…nqioi xumproqumoÚmenoi m£lista to‹j 
'Amprakiètaij ¢po…koij oâsin. » Θουκυδίδης 2,80,3. ∆ιον. Καλλιφώντος Αναγραφή της Ελλάδος 
στ. 24-28. Ενώ για τον οικιστή: Στράβων 10,2,8. «Met¦ toÝj MolottoÝj d' 'Ambrak…a Korinq…wn 
¥poikÒj ™stin õkisen d' Ð Kuyšlou aÙt¾n prÒteron pa‹j GÒrgoj·» Σκύµνος 443-455.  
8 Στράβων 7,7,6 
9 Σκύλαξ 33. ∆ιον. Καλλιφώντος Αναγραφή της Ελλάδος στ. 24-28. Η απόσταση από την ακτή δεν 
έχει µείνει η ίδια µε την πάροδο του χρόνου. Ο Oberhummer το 1887 αναφέρει ότι η απόσταση αυτή 
είχε µεγαλώσει κατά 4 χλµ. περίπου. Oberhummer (1887) 25 
10 Στράβων 7,7,6  
11 Η Βοκοτοπούλου κάνει λόγο για κορινθιακή κεραµική της µεσογεωµετρικής περιόδου. 
Βοκοτοπούλου (1982) 83 
12 Ανδρέου (1986β) 435  



 7

από επιγραφική µαρτυρία, το επίγραµµα της στήλης του Αρνιάδα13. Το επίγραµµα 

αναφέρεται στο ιστορικό γεγονός της συµµετοχής του κερκυραίου Αρνιάδα στη µάχη 

που έγινε κοντά στις εκβολές του ποταµού Αράχθου και το οποίο τοποθετείται 

χρονολογικά στο τέλος του 7ου αιώνα π.Χ.14. Το ιστορικό γεγονός στο οποίο 

αναφέρεται η στήλη, είτε είναι µία µάχη µεταξύ Κερκυραίων και Αµβρακιωτών15, 

είτε η συµµαχία Κερκυραίων και Αµβρακιωτών κατά των Ηπειρωτών16. Επίσης 

ταυτίστηκε µε την «παλαιτάτη ναυµαχία» όπως την αναφέρει ο Θουκυδίδης17.  

Η επιγραφή αυτή είναι πολύ πιθανό να περιγράφει το ίδιο γεγονός µε το 

επίγραµµα του Πολυανδρίου της Αµβρακίας18. Πρόκειται για µία ναυµαχία που έγινε 

κοντά στον ποταµό Άραχθο πολύ πιθανό κοντά στις εκβολές του (αφού είναι µάλλον 

αδύνατο να έγινε στην κοίτη του, αν και ήταν πλωτός)19. Έχουµε λοιπόν µαρτυρίες 

για µία ναυµαχία που αφορά την Κέρκυρα και την Αµβρακία, σε περίοδο που η 

Αµβρακία βρισκόταν υπό την επιρροή της Κορίνθου. Γίνεται κατανοητό ότι η 

ναυµαχία αυτή δόθηκε στα πλαίσια της διαµάχης µεταξύ Κορίνθου και Κέρκυρας. Αν 

µάλιστα αναλογιστούµε ότι η ναυµαχία αυτή τοποθετείται χρονικά στην αρχή της 

ίδρυσης της Αµβρακίας, τότε είναι εµφανές ότι στην ουσία η Κόρινθος ήταν ο 

πρωταγωνιστής του γεγονότος αυτού, αφού η Αµβρακία δε θα είχε προλάβει ακόµα 

να αναπτύξει στόλο ικανό να αντιµετωπίσει την Κέρκυρα. Αυτό που έχει σηµασία 

είναι αφενός ότι η Αµβρακία έλαβε µέρος και µάλιστα µε σηµαντικές απώλειες20, σε 

µία µάχη που αφορούσε την Κόρινθο κατά κύριο λόγο και αφετέρου ο τόπος που 

έλαβε χώρα πολύ κοντά στην πόλη της Αµβρακίας.  

Κατά τους Περσικούς πολέµους η Αµβρακία έλαβε µέρος µε εφτά πλοία στη 

ναυµαχία της Σαλαµίνας21 και 500 οπλίτες στη µάχη των Πλαταιών22. Εκτός από 

                                                 
13 Dittenberger (1897) 178-179 αρ. 868. Tod (1946) 3 αριθ. 2. Friedländer & Hoffleit (1948) 29 αριθ. 
25 
14 Η χρονολόγηση της στήλης του Αρνιάδα είναι αµφιλεγόµενη. Η Ανδρέου δίνει τη συζήτηση για την 
ακριβή χρονολόγηση. Οι χρονολογήσεις πάντως κυµαίνονται από 620-600 π.Χ. Ανδρέου (1986β) 436. 
15 Jeffery (1961) 233. Will (1955) 529 σηµ. 3. Ο Hammond εντάσσει τη µάχη αυτή στο γενικότερο 
ανταγωνιστικό κλίµα της Κέρκυρας µε την Κόρινθο και την «πιστή της θυγατέρα» Αµβρακία. 
Hammond (1967β) 443 
16 Will (1955) 529 σηµ. 3. Salmon (1984) 214.  
17 « naumac…a te palait£th ïn ‡smen g…gnetai Korinq…wn prÕj Kerkura…ouj·» Θουκυδίδης 
1,13,4. Για τη ναυµαχία αυτή ο Gomme αναφέρει ότι δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί για ποια ναυµαχία 
ακριβώς πρόκειται. Τη χρονολογεί το 660 ή το 680 π.Χ. Gomme (1971) 122. Μια τέτοια  χρονολόγηση 
όµως αυτή θα µετέθετε το γεγονός πριν την ίδρυση της αποικίας, ακόµη και πριν την εγκαθίδρυση της 
τυραννίας στην Κόρινθο, και θα ενίσχυε την υπόθεση για δράση των Κορινθίων στην περιοχή της 
Αµβρακίας πριν την ίδρυση της αποικίας από την Κόρινθο. 
18 Για τη µεταγραφή και απόδοση Ανδρέου (1986β) 431 
19 Ανδρέου (1986β) 437 
20 Όπως προκύπτει από το επίγραµµα. Ανδρέου (1986β) 431 
21 «'Amprakiîtai d� ˜pt¦ nšaj œcontej ™pebo»qhsan» Ηρόδοτος 8,45  
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αυτές τις πηγές υπάρχει ως απόδειξη της συµµετοχής αυτής και λακωνική επιγραφή 

του 479 π.Χ. πάνω σε χάλκινο κίονα µε µορφή αλληλοσυµπλεκόµενων όφεων, ο 

οποίος είναι αφιερωµένος στο ιερό των ∆ελφών σε ανάµνηση της µάχης των 

Πλαταιών23.  

 Η Αµβρακία προσέφερε βοήθεια στη µητρόπολή της στη διαµάχη που είχε η 

Κόρινθος µε την Κέρκυρα. Σε αυτή τη φάση της ιστορίας η διαµάχη αυτή 

εκφράστηκε µε τα γεγονότα της Επιδάµνου στα οποία συµµετείχε και η Αµβρακία. Ο 

Θουκυδίδης24 αναφέρει ότι από τους νέους αποίκους που έφθασαν στην Επίδαµνο 

ήταν και µερικοί Αµβρακιώτες. Επίσης στάθηκε στο πλευρό της µητρόπολής της, 

στην πρώτη ναυτική επίθεση εναντίον της Κέρκυρας25, στη ναυµαχία της Λευκίµµης 

µε οκτώ πλοία, ενώ στη ναυµαχία των Συβότων έστειλε είκοσι επτά26.  

 Ένα ενδιαφέρον στοιχείο στην ιστορία της Αµβρακίας, που δεν απαντάται σε 

τόσο µεγάλο βαθµό στην άλλη µεγάλη αποικία, τη Λευκάδα, είναι οι διαµάχες µε τις 

όµορες πόλεις. Η κατάληψη του Αµφιλοχικού Άργους, κοντά στην ανατολική ακτή 

του Αµβρακικού κόλπου, ήταν από τους πρώτους στόχους της Αµβρακίας27. Η 

επικράτεια του Άργους θα έφτανε µέχρι τον ποταµό Άννινο, ο οποίος θα αποτελούσε 

και το σύνορο κατά κάποιο τρόπο µε την περιοχή της Αµβρακίας28. Η προσπάθεια 

της Αµβρακίας για την κατάληψη της πόλης αυτής, περί το 457 π.Χ.29, είχε να κάνει 

σαφώς µε τη γεωγραφική θέση του Άργους. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα σήµαινε 

πολλαπλά οφέλη για την Αµβρακία και την Κόρινθο. Για την Αµβρακία η διεύρυνση 

των ορίων της επικράτειάς της θα ήταν πολύ σηµαντική, γιατί η θέση του 

Αµφιλοχικού Άργους θα της έδινε τη δυνατότητα του ελέγχου ακόµη µεγαλύτερου 

µέρους των ακτών του Αµβρακικού κόλπου. Επίσης η πόλη του Άργους βρισκόταν σε 

αρκετά πεδινή τοποθεσία και θα πρέπει να αρδεύονταν αρκετά καλά (δύο ποταµοί 

υπάρχουν σε κοντινή απόσταση), κάτι που αποτελεί ισχυρό κίνητρο εγκατάστασης 

                                                                                                                                            
22 « toÚtwn d� 'Amprakiwtšwn pentakÒsioi.» Ηρόδοτος 9,28 
23 Στην επιγραφή γράφονται ονόµατα πόλεων που πήραν µέρος στη µάχη, ανάµεσα σε αυτά είναι και 
της Αµβρακίας. Tod (1946) 22 αρ. 19  
24 Θουκυδίδης 3,105 
25 Θουκυδίδης 1,27,2 
26 Θουκυδίδης 1,46,1 
27 «Kat¦ d� toÝj aÙtoÝj crÒnouj, toà qšrouj teleutîntoj, kaˆ 'Amprakiîtai aÙto… te kaˆ tîn 
barb£rwn polloÝj ¢nast»santej ™str£teusan ™p' ”Argoj tÕ 'AmfilocikÕn kaˆ t¾n ¥llhn 

'Amfiloc…an.» Θουκυδίδης 2,68,1-2 
28 Hammond (1936-37) 132. Αναλυτικότερα τα σύνορα της Αµβρακίας παραθέτονται παρακάτω. 
29 Η χρονολόγηση αυτή δίνεται από τον Domingo - Forasté ύστερα από εκτενή συζήτηση. Domingo-
Forasté (1988) 81 
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εκεί. Αν και αυτός ο λόγος µάλλον δεν αποτέλεσε αιτία για την οργάνωση επίθεσης, 

γιατί η Αµβρακία δεν αντιµετώπιζε πρόβληµα χώρου ή υπερπληθυσµού30. 

Η Κόρινθος από την άλλη θα βρισκόταν πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου 

της να καταφέρει ένα πλήγµα στους Ακαρνάνες (το Αµφιλοχικό Άργος κατοικούνταν 

από κοινού από Αµφιλόχιους και Ακαρνάνες31). Η έκβαση όµως του αγώνα δεν ήταν 

η επιθυµητή για την Αµβρακία, αν και έφτασε κοντά στο στόχο της, αφού είχε φτάσει 

σε σηµείο να ελέγχει τη χώρα της, αλλά δεν µπόρεσε να κυριεύσει και την πόλη του 

Άργους32. 

 Ως κίνηση µε επεκτατικές βλέψεις µπορεί να ιδωθεί και η πρόσκληση των 

Αµβρακιωτών προς τους Σπαρτιάτες να επιτεθούν µαζί εναντίον των Ακαρνάνων33, 

µε σκοπό να αποσπάσουν την Ακαρνανία από την Αθηναϊκή συµµαχία. Τα οφέλη θα 

ήταν πολλά για τους Αµβρακιώτες, αλλά και για τους Κορινθίους, οι οποίοι πολύ 

πιθανό είναι να βρίσκονται πίσω από αυτή την κίνηση. Οι Κορίνθιοι εξάλλου 

ανέκαθεν δεν είχαν καλές σχέσεις µε τους Ακαρνάνες, λόγω των σχέσεων των 

εντόπιων µε τους αποίκους κατά τη διάρκεια της ίδρυσης των αποικιών. Η επιτυχία 

ενός τέτοιου εγχειρήµατος θα σήµαινε την αποδυνάµωση της Ακαρνανίας, και κατ’ 

επέκταση την ελευθερία κινήσεων για την κατάληψη νέων στρατηγικών θέσεων στη 

νότια όχθη του Αµβρακικού κόλπου. Στην επιχείρηση αυτή, που επικεφαλής των 

Σπαρτιατών ήταν ο Κνήµος, πρόθεση των Αµβρακιωτών ήταν και πάλι η κατάκτηση 

της περιοχής των Αµφιλόχων34. Η κατάκτηση της Λιµναίας µάλλον αποτελεί µέρος 

ενός γενικότερου σχεδίου που δεν αφορούσε µόνο την θαλάσσια κυριαρχία στον 

Αµβρακικό κόλπο, αλλά και τον έλεγχο στο χερσαίο δρόµο που ένωνε την Αµβρακία 

µε τις υπόλοιπες κορινθιακές αποικίες, νοτιότερα από αυτή35. Το αποτέλεσµα, όµως, 

                                                 
30 Τουλάχιστον από τις πηγές δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο ως αίτιο επίθεσης προς άλλη γειτονική πόλη. 
Άλλωστε η Αµβρακία ως αποικία δεν θα είχε πρόβληµα έντονης πληθυσµιακής ανάπτυξης, δύο αιώνες 
µετά την ίδρυσή της.  
31 «koinÍ te õkisan aÙtÕ 'Amf…locoi kaˆ 'Akarn©nej.» Θουκυδίδης 2,68,8 
32 «barb£rwn ™lqÒntej te prÕj tÕ ”Argoj tÁj m�n cèraj ™kr£toun, t¾n d� pÒlin æj oÙk 
™dÚnanto ˜le‹n prosbalÒntej, ¢pecèrhsan ™p' o‡kou kaˆ dielÚqhsan kat¦ œqnh.» Θουκυδίδης 
2,68,9 
33 «'Amprakiîtai kaˆ C£onej boulÒmenoi 'Akarnan…an t¾n p©san katastršyasqai kaˆ 
'Aqhna…wn ¢postÁsai pe…qousi Lakedaimon…ouj nautikÒn te paraskeu£sasqai ™k tÁj 
xummac…doj kaˆ Ðpl…taj cil…ouj pšmyai ™p' 'Akarnan…an» Θουκυδίδης 2,80,1 
34 «toÚtJ tù stratù ™poreÚeto KnÁmoj oÙ perime…naj tÕ ¢pÕ Kor…nqou nautikÒn, kaˆ di¦ tÁj 

'Arge…aj „Òntej Limna…an, kèmhn ¢te…ciston, ™pÒrqhsan. » Θουκυδίδης 2,80,8. Η Λιµναία ήταν 
µία κώµη νοτίως της περιοχής του Αµφιλοχικού Άργους, πολύ κοντά στον Καραβασσαρά. Σαραγά 
(1991) 207, όπου και η βιβλιογραφία για το αν στη θέση αυτή βρισκόταν η πόλη Ηράκλεια 
(υποτιθέµενη αποικία των Κορινθίων, περισσότερα για αυτή στο κεφάλαιο που αναφέρεται στο 
Ανακτόριο). 
35 Hammond (1936-37) 132 
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δεν ήταν το αναµενόµενο για τους ενδιαφερόµενους Αµβρακιώτες και Κορίνθιους. 

Επιπλέον οι επιθετικές αυτές κινήσεις είχαν σαν αποτέλεσµα να αφήσουν τις αποικίες 

της Κορίνθου στην περιοχή εκτεθειµένες στον κίνδυνο της συµµαχίας των 

Αµφιλόχων – Ακαρνάνων και Αθηναίων.  

 Τα χρόνια που θα ακολουθήσουν άλλες αποικίες της Κορίνθου θα έρθουν σε 

πολύ δύσκολη θέση, όπως η Λευκάδα που παραλίγο να περάσει στα χέρια των 

Αθηναίων και των Ακαρνάνων36. 

 Η επιµονή των Αµβρακιωτών να αποκτήσουν στήριγµα στην περιοχή των 

Αµφιλόχων γίνεται πλέον ξεκάθαρη µε την προσπάθειά τους να κατακτήσουν τις 

Όλπες το 426 π.Χ., πόλη που βρίσκεται κοντά στην ανατολική ακτή του 

Αµβρακικού37. Αρχικά φάνηκε ότι αυτή τη φορά οι Αµβρακιώτες θα κατάφερναν να 

κατακτήσουν µέρος της ανατολικής ακτής του Αµβρακικού κόλπού, που όπως 

φαίνεται επιθυµούσαν διακαώς38. Όµως και αυτή η προσπάθεια δεν στέφτηκε µε 

επιτυχία, µε µεγάλες µάλιστα απώλειες δυνάµεων για τους Αµβρακιώτες39. Η 

απώλεια δύναµης σήµαινε και αποδυνάµωση της ασφάλειας και των άλλων αποικιών 

της περιοχής. Μάλλον δεν θα πρέπει να θεωρηθεί τυχαίο ότι οι Ακαρνάνες µε τη 

βοήθεια των Αθηναίων κατάφεραν να καταλάβουν το Ανακτόριο (425 π.Χ.) σε 

περίοδο αποδυνάµωσης της Αµβρακίας40. 

 Μετά από αυτά τα γεγονότα η Κόρινθος δείχνει να χάνει µέρος της δύναµης 

που της προσέφεραν τα στηρίγµατά της στην δυτική Ελλάδα. Επιπλέον η χαλαρότητα 

στις σχέσεις της µητρόπολης µε την Αµβρακία, αλλά και µε τις άλλες αποικίες, έχει 

αρνητικές επιπτώσεις και στις ίδιες τις αποικίες, η θέση των οποίων, δυσχεραίνεται 

                                                 
36 «oƒ d� 'Akarn©nej ºx…oun Dhmosqšnh tÕn strathgÕn tîn 'Aqhna…wn ¢poteic…zein aÙtoÚj, 
nom…zontej ·vd…wj g' ¨n ™kpoliorkÁsai kaˆ pÒlewj a„eˆ sf…si polem…aj ¢pallagÁnai. » 
Θουκυδίδης 3,94,2 
37 «kaˆ ™sbalÒntej ™j t¾n 'Arge…an katalamb£nousin ”Olpaj, te‹coj ™pˆ lÒfou „scurÕn prÕj 
tÍ qal£ssV, Ó pote 'Akarn©nej teicis£menoi koinù dikasthr…J ™crînto ¢pšcei d� ¢pÕ tÁj 
'Arge…wn  pÒlewj ™piqalass…aj oÜshj pšnte kaˆ e‡kosi stad…ouj m£lista» Θουκυδίδης 
3,105,1.  
38 «Toà d' aÙtoà ceimînoj 'Amprakiîtai, ésper ØposcÒmenoi EÙrulÒcJ t¾n strati¦n 
katšscon, ™kstrateÚontai ™pˆ ”Argoj tÕ 'AmfilocikÕn triscil…oij Ðpl…taij, kaˆ ™sbalÒntej 
™j t¾n 'Arge…an katalamb£nousin ”Olpaj» Θουκυδίδης 3,105,1. Φυσικά αν οι Αµβρακιώτες ήταν 
σε θέση να κρατήσουν υπό τον έλεγχό τους τις Όλπες θα αποτελούσε µεγάλο πλεονέκτηµα για τη 
στρατηγική της αποικίας.  
39 «p£qoj g¦r toàto mi´ pÒlei `Ellhn…di ™n ‡saij ¹mšraij mšgiston d¾ tîn kat¦ tÕn pÒlemon 
tÒnde ™gšneto. kaˆ ¢riqmÕn oÙk œgraya tîn ¢poqanÒntwn, diÒti ¥piston tÕ plÁqoj lšgetai 
¢polšsqai æj prÕj tÕ mšgeqoj tÁj pÒlewj. » Θουκυδίδης 3,113,6 
40 «Kaˆ oƒ ™n tÍ Naup£ktJ 'Aqhna‹oi kaˆ 'Akarn©nej ¤ma teleutîntoj toà qšrouj 
strateus£menoi 'AnaktÒrion Korinq…wn pÒlin, ¿ ke‹tai ™pˆ tù stÒmati toà 'Amprakikoà 
kÒlpou, œlabon prodos…v· kaˆ ™kpšmyantej [Korinq…ouj]  aÙtoˆ 'Akarn©nej o„k»toraj ¢pÕ 
p£ntwn œscon tÕ cwr…on.»  Θουκυδίδης 4,49 
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λόγω των προστριβών που δηµιουργούνται µε τις όµορες πόλεις. Είναι φυσικό όταν η 

Κόρινθος δεν εµφανίζεται ως ενισχυτική δύναµη πίσω από αυτές δε µπορούν οι ίδιες  

να προβάλουν επεκτατικές αξιώσεις, ούτε είναι σε θέση να  αντιµετωπίσουν 

ενδεχόµενες επεκτατικού χαρακτήρα επιθέσεις από άλλες πόλεις ή φύλα. 

 Η σχέση της µητρόπολης µε την Αµβρακία συνεχίστηκε και κατά τον 4ο 

αιώνα π.Χ. Με τη βοήθεια της Κορίνθου το 343/42 π.Χ., η πόλη δεν υποτάχθηκε στο 

Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας. Λίγο αργότερα περιέρχεται στην κατοχή των 

Μακεδόνων. Τον 4ο αιώνα οι πηγές δεν δίνουν πολλές πληροφορίες, ωστόσο η 

κορινθιακή αποικία, ως στήριγµα για τη µητρόπολή της, µάλλον ακολούθησε 

φθίνουσα πορεία, µέχρι να καταλήξει στα χέρια Μακεδόνων.  

 

Γεωµορφολογικά στοιχεία – Πλεονεκτήµατα της θέσης (χάρτης Ι) 

 Η θέση της αρχαίας Αµβρακίας συγκέντρωνε πέντε σηµαντικά 

γεωµορφολογικά στοιχεία, τα οποία ταυτόχρονα θα µπορούσαν να θεωρηθούν και 

πλεονεκτήµατα για την αποικία των Κορινθίων. Τα στοιχεία αυτά συνοπτικά είναι ο 

Αµβρακικός κόλπος, ο ποταµός Άραχθος, η µεγάλης έκτασης πεδιάδα, οι λόφοι και 

τα βουνά, καθώς και η νοτιότερη παράκτια περιοχή.  

 Η θέση που επέλεξαν οι Κορίνθιοι για να οργανώσουν την αποικία είναι σε 

µία περιοχή µε πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Το κυριότερο γεωγραφικό στοιχείο 

βέβαια είναι ο Αµβρακικός κόλπος, ο οποίος λόγω της επικοινωνίας του µε το Ιόνιο 

εξασφαλίζει την επικοινωνία και στους οικισµούς που βρίσκονται στις ακτές του. Η 

Αµβρακία βέβαια δεν βρισκόταν πολύ κοντά στην ακτή του κόλπου, αλλά η 

απόσταση αυτή καλυπτόταν ευκολότερα µέσω του Αράχθου ποταµού, ο οποίος 

πιθανότατα ήταν πλωτός41.  

 Ο Άραχθος δεν είχε κατά τη διάρκεια των αιώνων σε όλο του το µήκος την 

ίδια κατεύθυνση, η κοίτη του ποταµού έχει αλλάξει πορεία, χωρίς να είναι δυνατόν να 

διαγνωστεί αν η αλλαγή έγινε σταδιακά ή µε απότοµη εκτροπή της ροής του. Η 

αλλαγή αυτή είναι φυσικό να επηρέασε κατά κάποιο τρόπο επιλογές των κατοίκων 

της Αµβρακίας για την οικοδόµηση της πόλης, αλλά και δράσεις που είχαν να κάνουν 

µε τη χρήση του ποταµού ως επικοινωνιακό µέσο, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Η 

πορεία του Αράχθου νότια της πόλης της Αµβρακίας άλλαζε και µάλλον 

κατευθυνόταν νοτιοδυτικά. για να εκβάλει στον όρµο του Λογαρού. Οι εκβολές του 

                                                 
41 «et Arethontem, navigabilem amnem» Λίβιος 38,3,11 
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ποταµού βρισκόταν σχεδόν οκτώ χιλιόµετρα δυτικά από εκεί που εκβάλει σήµερα 42. 

Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό, πάντως, του ποταµού είναι ότι ήταν πλωτός από 

το σηµείο της Αµβρακίας µέχρι τις εκβολές του, το διάστηµα δηλαδή που ενδιέφερε 

περισσότερο τους Αµβρακιώτες. 

 Οι ορεινοί όγκοι στην πεδιάδα της Αµβρακίας είναι ελάχιστοι και όπου αυτοί 

υπάρχουν (νότια της πόλης) συντελούν στην ασφάλεια της. ∆εν υπάρχουν βουνά ή 

λόφοι που να χωρίζουν τη χώρα της Αµβρακίας δηµιουργώντας προβλήµατα σε 

περιοχές αποµακρυσµένες από την πόλη, οι οποίες θα µπορούσαν να καταληφθούν µε 

εχθρικές επιδροµές. Η διαµόρφωση αυτή του εδάφους είναι πολύ σηµαντική, αν 

αναλογιστεί κανείς ότι δεν θα ήταν απαραίτητο η πόλη να σπαταλά στρατιωτικές 

δυνάµεις, για να προστατεύσει τα εδάφη της από τις τυχόν εχθρικές βλέψεις. Κάτι 

τέτοιο θα συνέβαινε αν οι πιο απόµακρες περιοχές περιβάλλονταν από βουνά ή 

λόφους, οπότε και η Αµβρακία θα ήταν αναγκασµένη να εγκαταστήσει στρατιωτικές 

δυνάµεις για να προστατεύσουν στο σύνολο της την επικράτεια της αποικίας. 

 Επίσης η Αµβρακία αποτελούσε, όπως η σηµερινή Άρτα, ένα κόµβο οδικών 

αρτηριών, οι οποίες οδηγούν προς τη Θεσσαλία, το Ιόνιο, την Αιτωλοακαρνανία και 

την Ήπειρο. Επιτυγχάνεται έτσι η εύκολη επικοινωνία της πόλης µε τις υπόλοιπες 

αποικίες των Κορινθίων όχι µόνο στην Αιτωλοακαρνανία, αλλά και µε αυτές της 

Ηπείρου.  

 Το ότι η Αµβρακία ήταν προστατευµένη από επιθέσεις δε σηµαίνει ότι η πόλη 

δεν είχε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να επεκταθεί για τις ανάγκες του 

πληθυσµού της. Η ευρύτερη περιοχή προσφέρονταν για αγροτική καλλιέργεια, 

κτηνοτροφία, καθώς και για αλιεία, στον Αµβρακικό κόλπο. Επιπλέον τόσο η πόλη 

όσο και οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις υδροδοτούνταν από τον Άραχθο.  

 Η επιλογή της θέσης από τους Κορινθίους για την εγκατάσταση του αρχικού 

εµπορικού σταθµού και στη συνέχεια την ίδρυση της αποικίας, δεν έγινε τυχαία. 

Καταρχήν η τοποθεσία έχει φυσική οχύρωση, προστατεύεται στις τρεις πλευρές της  

από την κοίτη του Αράχθου ενώ στην ανατολική  πλευρά υπάρχει το ύψωµα της 

Περράνθης, το οποίο θα δυσκόλευε τις όποιες πολεµικές επιχειρήσεις εναντίον της 

πόλης.  
                                                 
42 Hammond (1967β) 138. O Leake τοποθετεί τις εκβολές του Αράχθου στην Παλαιά Μπούκα. Leake I 
201. Αλλαγή της κοίτης έχουµε και για τον Λούρο, αρχαίο Άφα, η θέση των κοιτών των ποταµών είναι 
εφικτό να εντοπιστεί, από τα ίχνη παλαιότερων κοιτών. Doukellis & Fouache (1992) 376-378. Επίσης 
η διαµόρφωση των γλωσσοειδών προεξοχών που ορίζουν τις λιµνοθάλασσες του Αµβρακικού, 
προήλθαν από επιχωµατώσεις των αρχαίων εκβολών των ποταµών Λούρου και Αράχθου. Έτσι µάλλον 
σχηµατίστηκε το βόρειο τουλάχιστον τµήµα της προεξοχής του Ποδαρικού. Ανδρέου (1996-7) 143 
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 Νοτιότερα ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαµόρφωση της βόρειας ακτής του 

Αµβρακικού κόλπου. Σήµερα έχουν σχηµατιστεί τρεις λιµνοθάλασσες µε ανθρώπινη 

όµως παρέµβαση. Η ανατολικότερη λιµνοθάλασσα είναι αυτή που συγκεντρώνει 

γεωγραφικά στοιχεία, τα οποία ίσως να έπαιξαν κάποιο ρόλο στην οικιστική 

ανάπτυξη της Αµβρακίας. Τα δύο νησιά, Σαλαώρα και Κορωνησία που βρίσκονται 

στη δυτική και ανατολική άκρη αντίστοιχα της λιµνοθάλασσας δίνουν την εντύπωση 

ότι θα είχαν ένα ρόλο προστασίας και ελέγχου στην περιοχή. Εντούτοις δεν υπάρχουν 

αρχαιολογικά στοιχεία43 που να αποδεικνύουν ότι υπήρχε η διάθεση από τους 

Αµβρακιώτες και τους Κορινθίους να εκµεταλλευτούν τη θέση αυτών των νησιών. 

 Βέβαια η λιµνοθάλασσα όπως και οι ακτές της, δεν είχαν την περίοδο της 

ίδρυσης της αποικίας την ίδια εικόνα. Αυτό βέβαια δηµιουργεί δυσκολίες σήµερα 

στην κατανόηση της εικόνας αυτής. Το σηµαντικότερο σηµείο αυτής της περιοχής 

είναι το Φιδόκαστρο, όπου σήµερα καλύπτεται από έλη44, εκεί υπάρχουν 

αρχαιολογικά ευρήµατα που έχουν οδηγήσει µελετητές στο να ταυτίσουν την περιοχή 

µε το λιµάνι της αρχαίας Αµβρακίας.  

 

Λιµενικές εγκαταστάσεις  

 Τα στοιχεία από τις γραπτές πηγές και οι πληροφορίες από τα ανασκαφικά 

δεδοµένα οδηγούν στο ότι υπήρχε ένα λιµάνι και άλλες µικρότερες λιµενικές 

εγκαταστάσεις στη διάθεση των Αµβρακιωτών. Ένα κύριο λιµάνι στη βόρεια ακτή 

του Αµβρακικού και µια σειρά από µικρότερα λιµάνια πιο κοντά στην πόλη, πάνω 

στις όχθες του ποταµού Αράχθου. 

Στις γραπτές πηγές υπάρχει η πληροφορία ότι το επίνειο της Αµβρακίας ήταν 

ο Άµβρακος. Ο Σκύλαξ ήταν ο πρώτος που ανέφερε ότι η Αµβρακία διέθετε 

«κλειστό» λιµάνι, προφανώς εννοούσε λιµάνι τειχισµένο και προφυλαγµένο45. Ο 

Πολύβιος46 ονοµάζει το λιµάνι Άµβρακο και µε την περιγραφή του δίνει πολλές 

πληροφορίες για τη µορφολογία του. Αναφέρεται λοιπόν ότι πρόκειται για ένα χώρο 

αρκετά καλά τειχισµένο, ενώ η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται από µία στενή λωρίδα 

δρόµου, η οποία ίσως να ήταν τεχνητή. Επιπλέον το λιµάνι ήταν εύκολα προσβάσιµο 

από όλη την επικράτεια της Αµβρακίας και βέβαια και την πόλη.  
                                                 
43 Hammond (1967β) 135 
44 Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τον χάρτη της Γ.Υ.Σ. «Άρτα» 1:50.000 
45 « ”Esti d� kaˆ ™pˆ qal£tthj te‹coj kaˆ lim¾n kleistÒj.» Σκύλαξ 33 
46 « Ð g¦r ”Ambrakoj œsti m�n cwr…on eâ kateskeuasmšnon kaˆ proteic…smasi kaˆ te…cei, 
ke‹tai d' ™n l…mnaij, m…an ¢pÕ tÁj cèraj sten¾n kaˆ cwst¾n œcon prÒsodon, ™p…keitai d' 
eÙka…rwj tÍ te cèrv tîn 'Ambrakiwtîn kaˆ tÍ pÒlei. » Πολύβιος 4,61,7 
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Σήµερα47 το επίνειο ταυτίζεται µε το νησί Φιδόκαστρο, το οποίο τοποθετείται 

στην ανατολική ακτή της λιµνοθάλασσας του Λογαρού, περί τα οκτώ χιλιόµετρα 

δυτικά των σηµερινών εκβολών του Αράχθου. Αν αναλογιστεί κανείς τη µεταβολή 

στην κοίτη του Αράχθου ο Άµβρακος τοποθετείται ανατολικά από τον τόπο εκβολής 

του ποταµού48. Εύλογο είναι το λιµάνι να µην κατασκευαστεί πολύ κοντά στις 

εκβολές, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος υπερχείλισης κατά τους χειµερινούς µήνες49. 

∆υστυχώς για τη µορφή του λιµανιού δεν είναι εφικτό να έχουµε µία σαφή 

εικόνα. Στο σηµείο δεν έχουν διεξαχθεί ανασκαφές και ότι πληροφορίες έχουµε 

προέρχονται από περιγραφές. Οι Philipson και Kirtsen χαρακτηρίζουν τον Άµβρακο 

κάστρο50. Ο Hammond επισκέφτηκε την περιοχή και αναφέρει ότι πάνω από το νερό 

δεν ήταν δυνατό να διακρίνει κανείς τίποτα, εκτός από µία γραµµή που σχηµάτιζαν 

λίθοι θεµελίωσης του τείχους (;), οι οποίοι ήταν ευµεγέθεις και φτιαγµένοι από 

ασβεστόλιθο. Η οχύρωση αυτή ήταν κυκλική και το µήκος της περί τα 1200 πόδια, 

σύµφωνα µε τον Hammond. Το τείχος διακόπτονταν σε δύο σηµεία και µάλλον τα 

ανοίγµατα αυτά αποτελούσαν πύλες εισόδου στον οχυρωµένο χώρο. Ακόµη υπήρχαν 

ερείπια από ένα τετράγωνο πύργο στα ανατολικά του χώρου51.  

Ανεξάρτητα από τη διαµόρφωση του λιµένα, ο Άµβρακος ανήκει στην 

επικράτεια της Αµβρακίας. Το πιθανότερο είναι αυτό το λιµάνι να είναι ο κύριος 

λιµένας της Αµβρακίας. Η θέση που καταλαµβάνει συγκεντρώνει πλεονεκτήµατα που 

την καθιστούν κατάλληλη για την κατασκευή λιµανιού σε αυτό το µέρος. Η εγγύτητα 

στην πόλη της Αµβρακίας θα ήταν ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά που 

αναζητούσαν οι Κορίνθιοι για την τοποθεσία του λιµανιού τους. Η απόσταση από την 

πόλη µειώνεται ακόµη περισσότερο αν αναλογιστεί κανείς ότι ο ποταµός Άραχθος 

ήταν πλωτός από τον Αµβρακικό κόλπο µέχρι την Αµβρακία. Αν µάλιστα η παλιά 

κοίτη του ποταµού ήταν όπως παρουσιάζεται από τον Hammond52 τότε το λιµάνι 

                                                 
47 Οι παλαιότεροι µελετητές δεν είχαν συνδυάσει τον Άµβρακο µε το λιµάνι της αρχαίας Αµβρακίας. 
Αναφέρονται χωριστά στον Άµβρακο ως φρούριο και χωριστή αναφορά γίνεται για κάποιο λιµάνι που 
βρισκόταν κοντά στις εκβολές του Αράχθου. Oberhummer (1887) 26 και Leake I 214 
48 Υπάρχει µάλλον πρόβληµα στην τοποθέτηση του Αµβράκου από τους παλιότερους µελετητές οι 
οποίοι δεν είχαν λάβει υπ’ όψιν τους την αλλαγή πορείας του Αράχθου. Έτσι ο Hirschfeld τοποθετεί το 
επίνειο της Αµβρακίας δεξιά των εκβολών του Αράχθου. Hirschfeld (1894γ) στ.1808.  
49 Hammond (1967β) 138. Η υπερχείλιση του ποταµού απασχολούσε µάλλον και τους κατοίκους της 
πόλης, η οχύρωση της πόλης εν µέρει χρησίµευε και στο να αποτρέψει τα νερά του Αράχθου να 
προκαλέσουν πληµµύρες στην Αµβρακία.  
50 Philippson & Kirsten  II 1 120 
51 Hammond (1967β) 138. Η περιγραφή αυτή δεν συνοδεύεται από κάποια εικόνα ή σχέδιο που θα 
ήταν πολύ διαφωτιστική για τη θέση των ερειπίων. Ακόµη ο Leake δεν επισκέφτηκε το µέρος, ώστε να 
έχουµε και τη δική του περιγραφή. 
52 Hammond (1967β) 156 χάρτης 5  
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βρίσκεται πολύ κοντά στις εκβολές του ποταµού, κάτι που θα διευκόλυνε τη 

µεταφορά προϊόντων από το λιµάνι στην πόλη και αντίστροφα. Επίσης το λιµάνι ήταν 

προστατευµένο από τις καιρικές συνθήκες (άλλωστε στον Αµβρακικό κόλπο δεν 

εµφανίζονται καιρικά φαινόµενα που να εµποδίσουν τον πλου).  

Η τοποθεσία του λιµανιού επιτρέπει επίσης τον έλεγχο µεγάλου µέρους του 

κόλπου, κάτι που έχει µεγάλη σηµασία όχι µόνο για τις εµπορικές δραστηριότητες, 

αλλά και για την προστασία της πόλης από εχθρικές επιδροµές. Οι Κορίνθιοι ήταν 

φυσικό να επιζητούν προστασία και από θαλάσσιες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην αρχή 

της οργάνωσης της αποικίας, όταν η πόλη δεν θα ήταν σε θέση να αµυνθεί σε 

περιπτώσεις µεγάλου κινδύνου. Από το λιµάνι λοιπόν, λόγω της οπτικής επαφής που 

µπορούσε κάποιος να έχει, υπήρχε οπτικός έλεγχος που θα παρείχε ασφάλεια στο 

τµήµα της ακτογραµµής που αντιστοιχούσε στην επικράτεια της Αµβρακίας.  

Μία άλλη γραπτή µαρτυρία, όµως, ο Στέφανος Βυζάντιος, αναφέρει ότι ο 

Άµβρακος δεν ήταν απλά ένα οχυρωµένο λιµάνι, αλλά µία κώµη της Ηπείρου, 

ανεξάρτητη, ο κάτοικος της οποίας ονοµαζόταν Αµβράκιος53. Η γραπτή πηγή όµως 

αναφέρεται σε µεταγενέστερη περίοδο όταν ο Άµβρακος δεν αποτελούσε µέρος της 

επικράτειας της Αµβρακίας54. Η εξήγηση που µπορεί να δοθεί είναι ότι η οχύρωση σε 

συνδυασµό µε τη σχετικά µεγάλη απόσταση55 από την πόλη, έδωσε στο λιµάνι ένα 

χαρακτήρα ανεξαρτησίας. Με τα χρόνια διάφορα οικήµατα είναι πιθανό να χτίστηκαν 

εκεί δίνοντας το χαρακτήρα του οικισµού στο λιµάνι. Βέβαια αυτά µένουν ως 

υποθέσεις, αφού δεν υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία. Η υποτιθέµενη αυτή ανάπτυξη 

του λιµανιού θυµίζει την περίπτωση του Σολλίου, το οποίο, όµως, οι γραπτές πηγές 

ανέφεραν ως µία ξεχωριστή κώµη εξαρχής.  

Για τα µικρότερα λιµάνια κατά µήκος του Αράχθου δεν υπάρχουν γραπτές 

µαρτυρίες. Πρόκειται για εγκαταστάσεις προσόρµισης πλοίων που εντοπίστηκαν στις 

όχθες του ποταµού. Η πρώτη βρίσκεται στη δυτική όχθη του Αράχθου κάτω από το 

ύψωµα του Μαρατίου. Κάτω από την επιφάνεια του νερού διακρίνονται 

ασβεστολιθικές πλάκες σε σχήµα ανοιχτού Π. Στην περιοχή έχουν βρεθεί πολλά 

όστρακα και κεραµίδια56. Τα άλλα δύο σηµεία όπου εντοπίστηκαν λείψανα από 

                                                 
53 «”Ambrakoj, pol…cnion tÁj 'Hpe…rou, par¦ t¾n 'Ambrak…an „di£zon. Ð o„k»twr 'Ambr£kioj.» 
Στέφανος Βυζάντιος  
54 Hammond (1967β) 138 σηµ. 2 
55 Στις υπόλοιπες αποικίες της Κορίνθου στην Αιτωλοακαρνανία, το λιµάνι της κάθε µιας δεν απέχει 
πολύ από την πόλη, η Αµβρακία έχει τη µεγαλύτερη απόσταση από το λιµάνι της. 
56 ∆ε δίνονται πληροφορίες για τη χρονολόγηση των οστράκων. 
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αποβάθρες βρίσκονται στην ανατολική και δυτική όχθη του ποταµού στο ύψος της 

σηµερινής γέφυρας57. 

 Τέτοιου είδους ευρήµατα στις όχθες του Άραχθου ήταν αναµενόµενο να 

υπάρχουν. Εφόσον το ποτάµι ήταν πλωτό µέχρι το ύψος της Αµβρακίας, θα 

απαιτούνταν κάποιες αποβάθρες τουλάχιστον σε σηµείο κοντά στην πόλη. Κατά 

µήκος του Αράχθου µέχρι τον Αµβρακικό κόλπο δεν είναι γνωστό αν υπήρχαν και 

άλλες τέτοιες εγκαταστάσεις58. Το πιο πιθανό είναι να µην ήταν απαραίτητα στο 

νότιο τµήµα του ποταµού, γιατί ο Άµβρακος θα αποτελούσε την αφετηρία των 

πλοίων προς την ενδοχώρα.  

 

Οχύρωση  

 Ο Λίβιος αναφέρει ότι το τείχος της Αµβρακίας έχει µήκος 4 ρωµαϊκά µίλια 

(περί τα 5,5 χλµ.)59 Η οχύρωση της Αµβρακίας προκάλεσε το ενδιαφέρον των 

περιηγητών από νωρίς. Ήδη από τον 15ο αιώνα ο Κυριακός ο εξ’ Αγκώνος 

αναφέρεται στο τείχος της Αµβρακίας εντυπωσιασµένος από το µέγεθος των λίθων 

του60. Το τείχος της Αµβρακίας έχει εντοπιστεί και από περιηγητές του 19ου αιώνα61.  

Η οχύρωση δεν έχει σωθεί σε όλο το µήκος της, κάτι που έχει δώσει αφορµή 

για αρκετές υποθέσεις ως προς το ποια πορεία ακολουθούσε. Το πρόβληµα 

εντοπίζεται κυρίως στο δυτικό τµήµα, όπου τα ανασκαφικά δεδοµένα ήταν σχεδόν 

ελάχιστα. Ο Hammond αναφέρει αυτό το πρόβληµα καιυποστηρίζει ότι η δυτική 

πορεία του τείχους ακολουθούσε την πορεία της κοίτης του ποταµού Αράχθου62. Ο 

Leake είχε δώσει τη δική του πιθανή πορεία σύµφωνα µε τα ερείπια που είχε δει63, 

όπως µάλιστα αποκάλυψαν τα ανασκαφικά δεδοµένα η πρόταση του Leake 

βρισκόταν πολύ κοντά στην πραγµατική εικόνα της οχύρωσης. Τέλος ο Τσούτσινος 

σχεδίασε µία πιθανή πορεία του τείχους λαµβάνοντας υπόψη του τις απόψεις του 

                                                 
57 Καρατζένη (1989) 265. Και για αυτές τις εγκαταστάσεις δεν έχουµε στοιχεία που να µας βοηθούν 
στην χρονολόγηση τους. 
58 Καθώς η πορεία του ποταµού έχει αλλάξει τέτοιες εγκαταστάσεις θα ήταν δύσκολο να διατηρηθούν. 
59 «…patente in circuitu paulo amplius quattuor milia passum» Λίβιος 38,4,4 
60 “…vidimus Acarnania vetustissimae civitatis architectorum operibus portas ac ingentia magnis 
immanibusque congesta lapidibus moenia”, αλλά και “moenia antiquissima urbis Acarnaniae in quo 
lapides mirae magnitudinis conspiciuntur” (σε κείµενα αυτής της περιόδου η Αµβρακία απαντάται ως 
Ακαρνανία) Ziebarth (1926) 111-112 και Hammond (1967β) 710  
61 O Leake είδε και αποτύπωσε σε ένα χάρτη τµήµατα του τείχους της Αµβρακίας. Leake Ι 206-207  
62 Hammond (1967β) 144. Η δυτική πορεία του τείχους όπως ο Hammond την ορίζει εµφανίζεται στον 
πίνακα 6 Hammond (1967β) 141 
63 Leake Ι 206 
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Leake και του Hammond64, χωρίς ωστόσο να είναι ιδιαίτερα εύστοχη καθώς οι 

ανασκαφές αποκάλυψαν µια διαφορετική εικόνα της οχύρωσης στο νοτιοδυτικό 

τµήµα της. Οι τρεις αυτές υποθέσεις αποδίδονται σχηµατικά ως εξής.  

 

 
Εικ.1 Υποθέσεις για την πορεία του τείχους της Αµβρακίας 

 

 Το τείχος δεν έχει το ίδιο πάχος σε όλο του το µήκος, έτσι υπάρχει µια 

απόκλιση από τα 5,60 µ. που έχει το πλάτος στο τµήµα του τείχους που 

αποκαλύφθηκε επί της οδού Πορφυρίου Μητροπολίτου65, µέχρι τα 3,50 µ. περίπου 

τµήµα της οχύρωσης, που αποκαλύφθηκε πάνω στην εθνική οδό Ιωαννίνων – 

Άρτας66. Ανεξαρτήτως του πλάτους του το τείχος σε όσα σηµεία έχει αποκαλυφθεί 

αποτελείται από εσωτερική και εξωτερική παρειά, µε γέµισµα ανάµεσά τους από 

µικρότερους λίθους. Το υλικό των παρειών είναι ντόπιος ασβεστόλιθος που 

προέρχεται µάλλον από το λόφο της Περράνθης και από τοποθεσίες πολύ κοντά στο 

τείχος67. Σε όλο το µήκος της οχύρωσης η εξωτερική πλευρά της είναι εµφανώς 

επιµελέστερης κατασκευής από την εσωτερική. Έτσι στην όψη της εξωτερικής 

                                                 
64 Ανδρέου (1997) 23 
65 Ανδρέου (1975) 209 
66 Ανδρέου (1977) 152 
67 Ο Ορλάνδος αναφέρει ότι ήταν ορατά τα σηµεία από τα οποία λαξεύτηκαν οι λίθοι, θαυµάζει 
µάλιστα την αισθητική των λατοµείων καθώς οι λαξεύσεις γινόταν σε στρώσεις. Ορλάνδος (1936) 152 
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παρειάς στο κάτω µέρος του τείχους έχουµε την κρηπίδα δύο αναβαθµών, εκ των 

οποίων ο κατώτερος, που αποτελεί και την ευθυντηρία, προεξέχει καθώς είναι 

πλατύτερος. Η ανωδοµή του τείχους αποτελούνταν από µεγάλους λίθους µε µήκος 

που ποικίλει από 1,50 έως 2,60µ. περίπου ενώ το πλάτος τους 0,60 έως 0,80 µ. 

Ωστόσο το σηµαντικότερο στοιχείο και αυτό που κάνει εντύπωση είναι το µεγάλο 

ύψος των ορθοστατών το οποίο ανέρχεται στο 1,50 µ.68. Η ανωδοµή του τείχος πάνω 

από τους ορθοστάτες το πιο πιθανό είναι να αποτελούνταν από ωµές πλίνθους. Το 

γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από το ότι δεν βρέθηκαν άλλοι λίθοι πλησίον των 

σηµείων που αποκαλύφθηκαν τµήµατα του τείχους, ενώ η σώρευση κατεστραµένων 

κεραµιδιών κατά µήκος της εξωτερικής και της εσωτερικής παρειάς µαρτυρούν την 

ύπαρξη στέγης που θα προστάτευε την πλίνθινη ανωδοµή69. ∆ιαλυµένες άψητες 

πλίνθοι που βρέθηκαν εκτός τείχους70 ενισχύουν την υπόθεση για τέτοιου είδους 

ανωδοµή. 

 

 
Εικ.2 Τµήµα του τείχους κάτω από το βυζαντινό φρούριο. 

 

 Η χρονολόγηση της οχύρωσης ενέχει δυσκολίες, εκτός του ότι δεν υπάρχει 

ακόµη µια ενιαία µελέτη για το τείχος, οι µελετητές οδηγούνται σε συµπεράσµατα 

στα οποία οι χρονικές αποκλίσεις που δίνονται είναι πολύ µεγάλες. Ο Hammond 

τοποθέτησε χρονικά την οχύρωση στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.71, συνδέοντάς τη µε 

το γενικότερο οικοδοµικό πρόγραµµα που ανέπτυξαν οι Κορίνθιοι στην Αµβρακία σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα από την ίδρυσή της. Κοντά σε αυτή τη χρονολόγηση για 

                                                 
68 Καρατζένη (1987) 12 
69 Καρατζένη (1987) 13 
70 Καρατζένη (1992) 264 
71 Hammond (1967β) 480-481 
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το τείχος είναι και αυτή της Βοκοτοπούλου, η οποία τοποθετεί χρονικά ένα τµήµα του 

τείχους στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ., από τα όστρακα, αλλά και από συγκρίσεις µε 

άλλα τείχη της ίδιας περιόδου72. Οι απόψεις αυτές αναφέρονται σε συγκεκριµένα 

τµήµατα της οχύρωσης που έχουν αποκαλυφθεί.  

Ο διαχωρισµός αυτός των τµηµάτων του τείχους που εντοπίζονται στις 

ανασκαφές είναι µάλλον αναγκαίος, γιατί είναι πιθανό να µην ανήκουν στην ίδια 

οικοδοµική φάση. Μία άλλη άποψη είναι αυτή της Καρατζένη η οποία όµως και αυτή 

δεν αναφέρεται στο ίδιο αποκαλυφθέν τµήµα του τείχους. Χρονολογεί ένα άλλο 

σηµείο της οχύρωσης στον 4ο αιώνα π.Χ., λόγω της άφθονης κεραµικής αυτής της 

περιόδου, σε αντίθεση µε την κεραµική 6ου αιώνα που εκτός από πολύ περιορισµένη 

βρέθηκε και σε διαταραγµένο στρώµα, κάτι που δεν επιτρέπει την ασφαλή 

χρονολόγηση73. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στη δόµηση του τείχους της Αµβρακίας 

είναι το υπερβολικό ύψος του ορθοστάτη (1,50 µ.) τέτοιοι ορθοστάτες σε τείχη 

απαντώνται στην Ήπειρο, σε θέσεις της Θεσπρωτίας74. Τα τείχη αυτά 

χρονολογούνται τον 4ο αιώνα π.Χ.75  

Η αλήθεια για τη χρονολόγηση της οχύρωσης θα πρέπει να αναζητηθεί και σε 

συνάρτηση µε τα αίτια που σε κάποια χρονική φάση κατέστησαν αναγκαία την 

οικοδόµηση του τείχους. Μετά την ίδρυση της αποικίας από τους Κορινθίους 

υπήρξαν αναµφισβήτητα περιπτώσεις που η Αµβρακία, έστω και αν είχε µε το µέρος 

της µία υπολογίσιµη δύναµη όπως την Κόρινθο, χρειαζόταν την προστασία τειχών76. 

Και τον 4ο αιώνα όµως η Αµβρακία είχε να αντιµετωπίσει τους Μολοσσούς, οι οποίοι 

από το δεύτερο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. αποκτούν δύναµη77 και αποτελούν απειλή για 

την Αµβρακία. Οι εχθροί όµως δεν ήταν οι µόνοι από τους οποίους έπρεπε να 

προστατευτούν οι Αµβρακιώτες. Το βόρειο τµήµα του τείχους είχε και ένα επιπλέον 

                                                 
72 Οχυρώσεις µε τις οποίες συγκρίνεται η οχύρωση της Αµβρακίας είναι τείχη 6ου αιώνα π.Χ. στη 
Σµύρνη και τα τείχη της Θάσου των αρχών του 5ου αιώνα. Martin (1965) 387 πιν. XLIV 4, 2 µε όµοια 
εργασία στην εξωτερική όψη του τείχους. Βοκοτοπούλου (1975) 209 
73 Η άποψη αυτή έρχεται σε αντίθεση µε τις απόψεις της Βοκοτοπούλου, η οποία χρησιµοποίησε 
όστρακα του 6ου αιώνα για να ανεβάσει τη χρονολόγηση στον 6ο αιώνα π.Χ. Επίσης η Καρατζένη δεν 
συµµερίζεται την άποψη της Βοκοτοπούλου ότι το τείχος έχει οµοιότητες µε τείχη από τη Θάσο και τη 
Σµύρνη, λέγοντας ότι οι οµοιότητες αυτές οφείλονται σε µεταγενέστερες φάσεις. Καρατζένη (1987) 
22-24 
74 ∆άκαρης (1972) 236 Στο Κούτσι µάλιστα το ύψος του ορθοστάτη φτάνει τα 1,40 µ. ∆άκαρης (1972) 
101 
75 ∆άκαρης (1972) 91, 94 
76 Το παράδειγµα της ναυµαχίας που εκτυλίχθηκε στις εκβολές του και περιγράφεται στο επίγραµµα 
του Πολυανδρείου της Αµβρακίας, είναι ενδεικτικό των κινδύνων που είχαν να αντιµετωπίσουν οι 
Αµβρακιώτες.  
77 Hammond (1967β) 544 
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σκοπό, να αποτρέπει τα νερά του Αράχθου, ώστε να αποφεύγονται οι πληµµύρες78. Η 

απειλή αυτή υπήρξε ήδη από την εγκατάσταση των Κορινθίων στην πόλη, κάτι που 

θα αποτελούσε σοβαρό λόγο για την κατασκευή του τείχους πολύ νωρίτερα από τον 

4ο αιώνα.  

Υπάρχει βέβαια και η πιθανότητα να υπήρχαν δύο φάσεις οχύρωσης, µία 

αρχική προχειρότερης κατασκευής, για να προστατευτούν κυρίως από τους 

Κερκυραίους, οι οποίοι την περίοδο της ίδρυσης της Αµβρακίας αποτελούσαν απειλή, 

λόγω της αντιµαχίας τους µε τους Κορινθίους. Η δεύτερη φάση θα µπορούσε να 

τοποθετηθεί χρονικά τον 4ο αιώνα για τους ιστορικούς λόγους που έχουν ήδη 

αναφερθεί. Η άποψη των δύο οικοδοµικών φάσεων µπορεί να ενισχυθεί από την 

παρατήρηση της Καρατζένη ότι το σύστηµα δόµησης της οχύρωσης είναι 

διαφορετικό από το µεγαλύτερο µέρος του τείχους. Τα τµήµατα που διαφέρουν 

εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του Κάστρου και της Μητρόπολης79. 

 

Η πόλη 

 Η πόλη εκτεινόταν µέσα στα όρια των τειχών. Ο πλούτος των αρχαιολογικών 

οικιστικών ευρηµάτων δίνει στοιχεία µέσω των οποίων κάποιοι µελετητές οδηγούνται 

σε συµπεράσµατα για τη µορφή της πόλης. Αναµφισβήτητο γεγονός είναι η αδιάκοπη 

κατοίκηση της πόλης από τον 7ο αιώνα π.Χ. µε την ίδρυσή της αποικίας από τους 

Κορινθίους80. Επίσης βέβαιο είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα κτήρια έχουν 

δεχθεί µε το πέρασµα του χρόνου προσθήκες. Όµως ο οικοδοµικός ιστός της πόλης 

παρέµεινε ο ίδιος από την ίδρυση της αποικίας.  

 Έτσι λοιπόν υπάρχει η άποψη ότι από την αρχή της οργάνωσής της η πόλη της 

Αµβρακίας ακολουθούσε ένα σύστηµα δόµησης µε ορθογώνια οικοδοµικά τετράγωνα 

και νησίδες. Την άποψη αυτή έχει διατυπώσει και υποστηρίξει η Ανδρέου, η οποία 

αποδίδει στους Κορινθίους και άλλα µεγάλα έργα81. Ωστόσο δεν µπορεί να γίνει 

                                                 
78 Οι πληµµύρες αυτές φαίνονται από τη στρωµατογραφία σε µερικά ανασκαµµένα τµήµατα της πόλης. 
Ανδρέου (1997) 21 
79 Η χρονολόγηση που δίνεται πάλι δεν είναι ακριβής, αναφέρεται απλά ότι η οχύρωση είναι παλιότερη 
του 4ου αιώνα π.Χ. Καρατζένη (1992) 264 -265. Ο Hammond παλιότερα είχε παρατηρήσει και αυτός 
την οµοιότητα στα αποκαλυφθέντα τµήµατα του τείχους σε αυτή την περιοχή. Άλλωστε ο Hammond 
έχει τοποθετήσει χρονικά την οχύρωση τον 6ο αιώνα π.Χ. Hammond (1967β) 481 
80 Πλιάκου (1992) 271. Ωστόσο τα αρχαιολογικά ευρήµατα 7ου αιώνα π.Χ. στην Αµβρακία αποτελούν 
περισσότερο τα αγγεία και λιγότερο λείψανα κτηρίων τα οποία µαρτυρούν την παρουσία των 
Κορινθίων εκεί. 
81 Andréou (1990) 93. Η ίδια έχει υποστηρίξει ότι οι Κορίνθιοι ήταν υπεύθυνοι και για άλλα µεγάλα 
έργα όπως τη διαίρεση της χώρας της Αµβρακίας σε κλήρους. Ανδρέου (1996-97) -149. Ανάµεσα στα 
έργα που αφορούν την Αµβρακία είναι και τα εγγειοβελτιωτικά και αποστραγγιστικά τα οποία 
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άκριτα δεκτό το ότι οι Κορίνθιοι ήταν υπεύθυνοι για τη σειρά αυτή των έργων. Σε µία 

περίοδο κατά την οποία η Κόρινθος είχε αρχίσει µία προσπάθεια εξάπλωσης στη 

δυτική Ελλάδα, πολλές από τις αποικίες της ιδρύονταν σχεδόν ταυτόχρονα. Το πιο 

λογικό θα ήταν εν µέσω τόσο πολλών δραστηριοτήτων η Κόρινθος να µην είναι σε 

θέση να διαθέσει ανθρώπινο δυναµικό για την περάτωση µεγάλων έργων. Εντούτοις 

τα αρχαιολογικά στοιχεία συνθέτουν µία εικόνα ενός πολεοδοµικού συστήµατος πολύ 

καλά µελετηµένου.  

 Το πολεοδοµικό σύστηµα συνέθεταν οικοδοµικές νησίδες, λεωφόροι και 

δρόµοι ενταγµένοι στο γεωµορφωλογικό ανάγλυφο της περιοχής. Οι λεωφόροι και οι 

δρόµοι ήταν προσανατολισµένοι επίσης στις φυσικές διόδους και εξόδους της πόλης. 

Οι οικοδοµικές νησίδες είχαν όλες τον ίδιο αριθµό σπιτιών, η διατήρηση αυτού του 

αριθµού ήταν υποχρεωτική κατά την Ανδρέου, γιατί κάτι τέτοιο απαιτούσε η εύρυθµη 

λειτουργία της αποικίας. Επίσης οι διαστάσεις των οικιών ήταν όλες ίσες και 

παραµένουν σταθερές για όλες τις νησίδες (15 Χ 15 µ.). Κάθε σπίτι είχε την αυλή 

του, στα πλαίσια πάντα του πολεοδοµικού συστήµατος, ενώ το ίδιο συνέβαινε και µε 

τους κλήρους για τη χώρα της Αµβρακίας82. 

 Οι ενστάσεις που µπορούν να εκφραστούν σε αυτή την άποψη δεν αφορούν 

στη µορφή της πόλης, αν δηλαδή ακολουθούσε ένα συγκεκριµένο σύστηµα στον 

τρόπο δόµησης της πόλης, αλλά πότε η πόλη άρχισε να παίρνει αυτή τη µορφή. 

Πάντως αρκετοί από τους µελετητές υιοθετούν την πρόταση της Ανδρέου83.  

Επίσης κάτι που σχετίζεται µε το πολεοδοµικό σύστηµα είναι ότι το ίδιο 

σύστηµα υιοθέτησαν και άλλες πόλεις, όπως η Λευκάδα, επίσης κορινθιακή αποικία, 

αλλά και µία γειτονική πόλη η Κασσώπη84. Είναι φανερή λοιπόν η επίδραση που 

ασκούσε η Αµβρακία ακόµη και ως προς τον τρόπο οικοδόµησης και οργάνωσης της 

πόλης. Η οµοιότητα βέβαια µε τη Λευκάδα είναι αναµενόµενη για τον ευνόητο λόγο 

ότι και οι δύο οργανώθηκαν από τους Κορινθίους. Το ότι όµως η Αµβρακία επηρέασε 
                                                                                                                                            
εντοπίστηκαν από τους Doukellis & Fouache (1992). Επίσης έχουµε την κατασκευή του ισθµού, 
βόρεια στο νησί της Λευκάδας, Ανδρέου (1996-97) 149, αλλά και την διάνοιξη δύο διωρύγων που 
συνδέουν την λίµνη Βουλκαριά της Ακαρνανίας βόρεια µε το Ιόνιο και νότια µε τον όρµο της 
σηµερινής Παλαίρου. Η πρώτη διώρυγα θεωρείται έργο ελληνιστικών χρόνων, χωρίς να αναφέρεται 
κάτι για τους Κορινθίους. Hood (1960) 13. Ενώ η δεύτερη είναι γνωστή και µε το όνοµα «Κανάλι της 
Κλεοπάτρας» Kolonas & Faisst (1992) 571-2 
82 Andréou (1990) 94-95 
83 Η Βοκοτοπούλου δέχεται την ύπαρξη του πολεοδοµικού συστήµατος, αλλά αναφέρεται µόνο στην 
Αµβρακία του 5ου αιώνα π.Χ. χωρίς όµως να αναφέρεται και αυτή στο αν το σύστηµα αυτό 
ακολουθήθηκε από τον 7ο αιώνα. Βοκοτοπούλου (1971) 333. Επίσης οι Καρατζένη – Χατζηγιάννη 
κάνουν λόγο για το πολεοδοµικό σύστηµα, καθώς και για την φροντίδα που επέδειξαν οι Αµβρακιώτες 
για το αποχετευτικό σύστηµα. Καρατζένη – Χατζηγιάννη (1979) 245. 
84 ∆άκαρης (1989) 59 



 22

και την Κασσώπη, η οποία βρίσκεται σε χώρο που οι Ηλείοι είχαν καταλάβει ήδη από 

τον 9ο αιώνα, σηµαίνει ότι η επιρροή που ασκούνταν ήταν ισχυρή. Βέβαια η 

Κασσώπη ιδρύθηκε αργότερα από την Αµβρακία, κάτι που θα διευκόλυνε τη 

διαδικασία επηρεασµού της από την κορινθιακή αποικία85. 

 

Νεκροταφεία – Εργαστήρια  

 Τα δύο νεκροταφεία της Αµβρακίας απλωνόταν νοτιοδυτικά και 

νοτιοανατολικά της πόλης86. Την επιλογή της θέσης υπαγόρευσε η πορεία του 

ποταµού Αράχθου, καθώς εκτός των τειχών µόνο προς τα νότια ήταν δυνατό να 

οργανωθούν τα νεκροταφεία. Η οργάνωση του νεκροταφείου είχε το γεωµετρικό 

σύστηµα τοποθέτησης των τάφων που είχε και η πόλη. Το δυτικό νεκροταφείο 

τοποθετείται παραπλεύρως του τείχους στους δυτικούς πρόποδες της Περράνθης, 

πολύ κοντά σε µία πύλη, η οποία αποτελεί και αρχή του δρόµου που συνέδεε την 

πόλη µε τον Άµβρακο.  

 Το τµήµα αυτής της συγκοινωνιακής αρτηρίας κατά µήκος του νεκροταφείου, 

ήταν κατά κάποιο τρόπο το «δηµόσιον σήµα». Από τις δύο µεριές του δρόµου 

συγκεντρώνονταν ταφικοί περίβολοι µνηµειακής κατασκευής87. Έχει ήδη γίνει λόγος 

για το περίφηµο Πολυανδρίο που ήταν αφιερωµένο σε Αµβρακιώτες και Κορινθίους 

που χάθηκαν σε ναυµαχία περί το 600 π.Χ.88 

 Το ανατολικό νεκροταφείο, στους ανατολικούς πρόποδες της Περράνθης, στη 

θέση Κουτσοµύτα, αριστερά του οδικού άξονα Αµφιλοχίας – Άρτας89. Ευρήµατα του 

5ου αιώνα π.Χ. εµφανίζουν κορινθιακή επίδραση 90.  

 Η κεραµική που βρέθηκε στα νεκροταφεία είναι σαφώς επηρεασµένη από την 

κορινθιακή παραγωγή, αλλά πολύ σύντοµα η ανάπτυξη των τοπικών εργαστηρίων 

στην αποικία παραγκώνισε την κυριαρχία των κορινθιακών προϊόντων. Τα 

εργαστήρια αυτά ξεκίνησαν νωρίς τη λειτουργία τους (ήδη από το α΄ µισό του 6ου 

                                                 
85 Είναι σαφώς ευκολότερο να επηρέασε η Αµβρακία την Κασσώπη κατά τον 5ο αιώνα, γιατί τότε η 
Αµβρακία είχε αφενός εδραιώσει την θέση της στην περιοχή και αφετέρου τον 5ο αιώνα το ιπποδάµειο 
σύστηµα είχε πλέον είχε πλέον εδραιωθεί.  
86 Ανδρέου Ι. & Ανδρέου Η. (1997) 79 
87 Η αρχή χρήσης για τους περισσότερους από τους περιβόλους, από τους οποίους έχουµε 
αρχαιολογικά ευρήµατα, τοποθετείται στα αρχαϊκά χρόνια και συνεχίζεται µέχρι και τους 
ελληνιστικούς χρόνους. Ανδρέου (1986α) 105 
88 Αναλυτική παρουσίαση του Πολυανδρίου έχει γίνει από την Ανδρέου. Ανδρέου (1986β) 425-445 
89 Τζουβαρά- Σούλη (1992) 92 
90 Από παιδική ταφή 5ου αιώνα π.Χ. προέρχονται πλαγγόνες, στις οποίες είναι εµφανής η κορινθιακή 
επίδραση. Ζαφειρόπουλος (1957) 88 
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αιώνα π.Χ.), όπως µαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευρήµατα91. Επίσης η εντόπια αυτή 

κεραµική εµφανίζεται και σε γειτονικές πόλεις, όπως το Θύρρειον92, καθώς και την 

άλλη αποικία της Κορίνθου στην περιοχή, τη Λευκάδα93. Αυτό το γεγονός αποτελεί 

απόδειξη των σχέσεων µεταξύ των αποικιών της Κορίνθου στη δυτική Ελλάδα.  

 

Πληθυσµιακή αύξηση του 8 ου αι. – πτώση τον 7ο αι. 

 Η Βοκοτοπούλου σε µία µελέτη, στην οποία εξετάζει παράλληλα 

αρχαιολογικά ευρήµατα (κυρίως κεραµική), καταλήγει στο γενικότερο συµπέρασµα 

ότι η Ήπειρος γνώρισε εµπορική άνθηση και κατ’ επέκταση πληθυσµιακή αύξηση τον 

8ο αιώνα, σε αντίθεση µε τον 7ο αιώνα π.Χ. που θα λέγαµε ότι υπάρχει η αίσθηση 

φτωχής παραγωγής κεραµικής και εποµένως πτώση του πληθυσµού. Η παρατήρηση 

αυτή όµως έρχεται σε αντίθεση µε το κυριότερο στοιχείο της παρούσης εργασίας, τον 

αποικισµό της δυτικής Ελλάδας από τους Κορινθίους κατά τον 7ο αιώνα. Το λογικό 

θα ήταν να υποστηρίξει κανείς ότι η πληθυσµιακή έκρηξη θα αποτελούσε συνέπεια 

της ίδρυσης των αποικιών, όπως είχε συµβεί στην Αττική94. Το πρόβληµα λοιπόν 

αυτό θα πρέπει να µας οδηγήσει στο να αποδεχτούµε τις χρονολογήσεις – περιόδους 

ίδρυσης των αποικιών ως ορόσηµα της οργάνωσης, πολιτικής πλέον, οικισµών που 

προϋπήρχαν, οι οποίοι ήταν οι εµπορικοί κυρίως δίαυλοι των Κορινθίων προς τη 

∆ύση. Εποµένως οι οικιστές που έστειλαν οι Κορίνθιοι στην ουσία ήταν µία οµάδα 

αποίκων µε επικεφαλής πολιτικούς, που σκοπός τους ήταν η πολιτική οργάνωση των 

αποικιών95.  

Ένα παράδειγµα, που προηγείται της περιόδου που εξετάζεται, είναι αυτό της 

Κέρκυρας. Για τον αποικισµό της ο Στράβων αναφέρει «Cersikr£th sunoikioànta 

t¾n nàn Kšrkuran kaloumšnhn »96. Μία τέτοια συνύπαρξη θα πρέπει να υπήρξε 

από το γιο του κύψελου Γόργο το 625 π.Χ. στην Αµβρακία, όπου κορίνθιοι άποικοι 

ζούσαν 1½ αιώνα ήδη κοντά στους εντόπιους, από τους οποίους προήλθε και το 

                                                 
91 Έχουν βρεθεί αποθέτες µε ντόπια αµβρακιώτικη κεραµική Ανδρέου (1976) 204. Λιάπη (1984) 183. 
Ανδρέου (1988α) 304 
92 Οι ισχυροί εµπορικοί δεσµοί µε αυτή την πόλη καταδεικνύονται και από τα πολλά νοµίσµατα 4ου και 
3ου αιώνα π.Χ. του Θυρρείου, τα οποία έχουν βρεθεί στην Αµβρακία. Ο αριθµός µάλιστα των 
νοµισµάτων από το Θύρρειο είναι κατά πολύ µεγαλύτερος ακόµη και από αυτόν των κορινθιακών 
νοµισµάτων. Ανδρέου (1997) 92 
93 Ανδρέου (1994) πιν. 145β και 146β 
94 Snodgrass (1977) 10-13 
95 Βοκοτοπούλου (1982) 97 
96 Στράβων 6,2,4 
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όνοµα της αρχαίας πόλης97. Τα αίτια που προκάλεσαν τη µείωση του πληθυσµού 

στην Ήπειρο κατά τον 7ο αιώνα π.Χ. µάλλον θα πρέπει να αποδοθούν σε κάποιο λιµό 

ή λοιµό.  

Πολύ ενδιαφέροντα είναι τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήγει η Ανδρέου 

από ανασκαφές σε οικόπεδα της Άρτας. Έτσι στα τέλη του 9ου αιώνα π.Χ. 

εµφανίζονται αραιά τα πρώτα εισηγµένα αγγεία ρυθµού ∆υτικής Ελλάδος και 

κορινθιακά. Από αυτά τα κορινθιακά αυξάνουν στο πρώτο µισό του 8ου αιώνα και 

πληθύνονται στους υστερογεωµετρικούς χρόνους98.  

 Ένα µάλλον ανεξήγητο γεγονός που προκύπτει από τη µελέτη των αγγείων 

που έχουν βρεθεί είναι ότι ενώ υπάρχει πλούτος οστράκων του 8ου αιώνα 

προερχόµενος από την Κόρινθο, εντούτοις ο πλούτος αυτός δεν υπάρχει για την 

πρωτοκορινθιακή κεραµική του 7ου αιώνα π.Χ. Ο προβληµατισµός εδώ είναι εύλογος 

αφού τον 7ο αιώνα έχουµε την ίδρυση της Αµβρακίας από την Κόρινθο, γεγονός που 

θα έπρεπε να είχε αντίθετα αποτελέσµατα στην εικόνα που µας δίνουν τα όστρακα. 

Επίσης για την περίοδο που εµφανίζονται τα περισσότερα όστρακα, του 8ου αιώνα, οι 

γραπτές πηγές δεν µας διαφωτίζουν για τις δραστηριότητες της Κορίνθου99. 

 

Επικράτεια της Αµβρακίας  

 Για να οριστεί η επικράτεια της Αµβρακίας θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν 

τόσο η γεωµορφολογία όσο και οι όµορες πόλεις και τα γειτονικά φύλα. Η δεύτερη 

παράµετρος έχει µια ιδιαίτερη σηµασία για την Αµβρακία, σε σχέση µε τις άλλες 

αποικίες της Κορίνθου που βρίσκονται επί ακαρνανικού εδάφους. Και αυτό γιατί οι 

αποικίες αυτές είχαν να αντιµετωπίσουν µία οµοιογένεια στη στάση των 

ακαρνανικών πόλεων απέναντι τους. Σηµαντικά στοιχεία για την οριοθέτηση των 

συνόρων της Αµβρακίας παρέχονται από τρεις επιγραφές που φέρουν συνθήκες για 

τον καθορισµό των συνόρων Αµβρακιωτών και Χαραδριτών100, Αµβρακιωτών και 

Αθαµάνων101 και Αµβρακιωτών και Ακαρνάνων102. Όλες αυτές οι επιγραφές 

αναφέρονται βέβαια σε µεταγενέστερη περίοδο από αυτή που εξετάζεται (2ος αι. 

π.Χ.), αλλά είναι αυτές που σηµατοδοτούν αλλαγές στα µέχρι τότε ισχύοντα σύνορα, 

                                                 
97 Hammond (1967β) 425 
98 Βοκοτοπούλου (1982) 83,86. αλλά και Morgan (1988) 313-316 
99 Βοκοτοπούλου (1982) 86 
100 Για τη µεταγραφή της επιγραφής Cabanes-Andréou (1985) 501-505 
101 Holleaux (1924) 381-398 
102 Wilhelm (1916) 23-30 
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κάτι που βοηθά να σχηµατίσει κανείς µία εικόνα των συνόρων πριν να λάβουν χώρα 

αυτές οι αλλαγές.  

 Έτσι λοιπόν από τα δυτικά η αµβρακιώτικη επικράτεια συνόρευε µε τη χώρα 

της ηλιακής αποικίας Βουχετίου, της οποίας η χώρα έφτανε µέχρι τον Αµβρακικό 

κόλπο103. Το Βουχέτιο τοποθετείται σήµερα στο σηµερινό Κάστρο των Ρωγών104. 

Πρόκειται για το κάστρο δυτικά του χωριού Νέα Κερασούντα105. Η θέση του 

Βουχετίου και η γραπτή µαρτυρία του Στράβωνα δεν αφήνουν αµφιβολία ότι η χώρα 

του έφτανε µέχρι τον Αµβρακικό, κάτι που σηµαίνει ότι τα δυτικά παράλια που είχε 

στη διάθεσή της η Αµβρακία περιοριζόταν τουλάχιστον µέχρι τη δυτική χερσόνησο 

της λίµνης Λογαρού, το επονοµαζόµενο Ποδαρικό.  

 Το φυσικό σύνορο µεταξύ των δύο πόλεων ήταν µάλλον η κοίτη του αρχαίου 

ποταµού Αφά, σηµερινού Λούρου, η οποία ακολουθεί πορεία από το σηµείο που ο 

ποταµός Λούρος περνά κοντά από το Βουχέτιο µέχρι τη σηµερινή Βίγλα και 

καταλήγει δυτικά του Ποδαρικού. Την πρόταση αυτή ενισχύει η πληροφορία από το 

Σκύλακα106 ότι το µήκος της αµβρακιώτικης ακτής είναι 120 στάδια (24 χλµ.). Η 

απόσταση αυτή καλύπτει την ακτή από το σηµείο των αρχαίων εκβολών του Λούρου, 

(κοντά στη Βίγλα) µέχρι τον όρµο Μενιδίου, στον οποίο θα πρέπει να τοποθετηθεί το 

σύνορο Αµβρακιωτών – Αµφιλόχων107.  

 Νότια της Αµβρακίας τα σύνορα είναι µάλλον πιο ευδιάκριτα. Η ακτογραµµή 

του Αµβρακικού κόλπου, που αντιστοιχεί στην χώρα της Αµβρακίας, από δυτικά έχει 

ήδη οριστεί από την αρχαία κοίτη του ποταµού Λούρου. Το νοτιοανατολικό σύνορο 

της αµβρακιώτικης χώρας θα πρέπει να εντοπιστεί από τον ρου των ρευµάτων 

Αννίνου και ∆ιποτάµου. Σήµερα η συνοριακή γραµµή των νοµών Ακαρνανίας και 

Άρτας ακολουθεί περίπου την ίδια πορεία108.  

 Στα βόρεια σύνορα η Αµβρακία είχε απέναντι τους Μολοσσούς και τους 

Αθαµάνες. Η συνοριακή γραµµή µε τους Μολοσσούς θα πρέπει να εντοπιστεί στο 

                                                 
103 «™ggÝj d� tÁj KicÚrou pol…cnion Boucštion Kasswpa…wn mikrÕn Øp�r tÁj qal£tthj Ôn, kaˆ 
'El£tria kaˆ Pandos…a kaˆ Bat…ai ™n mesoga…v, kaq»kei d' aÙtîn ¹ cèra mšcri toà kÒlpou.» 
Στράβων 7,7,5. Οι αποικίες αυτές έχουν ιδρυθεί ήδη από τον 8ο αι. π.Χ. και έχουν µείνει ανεξάρτητες 
µέχρι την εποχή του Φιλίππου Β΄, ο οποίος τις κατέλαβε και τις παραχώρησε στους Ηπειρώτες. 
∆άκαρης (1977) 204  
104 ∆άκαρης (1977) 206-7 
105 Στο χάρτη της Γ.Υ.Σ το κάστρο παίρνει το όνοµα Παναγιά από ναό που προφανώς υπάρχει µέσα 
στο κάστρο.  
106 «Par£plouj d� tÁj 'Ambrak…aj stad…wn rk. » Σκύλαξ 33 
107 Ανδρέου (1996-97) 143 
108 Ανδρέου (1996-97) 146. Ενδιαφέρουσα είναι και η παρατήρηση του Hammond ότι εκατέρωθεν της 
γραµµής υπάρχει µία σειρά ακροπόλεων Hammond 149-150 και 238 χάρτης 10 
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σύνορο της Αµβρακίας µε το πόλισµα του Ορράου, στο σηµερινό Καστρί 

Αµµοτόπου109. Το Ορράον αποτελούσε τη νότια εσχατιά του µολοσσικού 

βασιλείου110, η πόλη αυτή είναι ένα λογικό σύνορο για την οριοθέτηση των δύο 

επικρατειών. Η τοποθέτηση βέβαια της συνοριακής γραµµής θα πρέπει να γίνει 

νοτιότερα, εκεί που τελείωνε η χώρα του Ορράου. Έτσι η επικράτεια της Αµβρακίας 

έφθανε µάλλον µέχρι τη Καµπή, µολοσσική τότε περιοχή111. Επίσης το Ορράον 

τοποθετείται σε ένα σηµείο, το οποίο περιβάλεται από όρη και λόφους, κάτι που θα 

αποδυνάµωνε την ικανότητά του να ελέγχει την περιοχή µέχρι και την σηµερινή 

Καµπή. 

Προς τα ανατολικά ο ορισµός των συνόρων θα γινόταν µε έναν από τους  

µικρούς ποταµούς που υπάρχουν ακόµη και σήµερα στην περιοχή112. Συνεχίζοντας 

προς τα ανατολικά τα σύνορα µε τους Μολοσσούς έφταναν µέχρι την συµβολή των 

τριών ποταµών (Αράχθου, Καλεντίνη και Σαρανταπόρου), όπως περιγράφεται 

παρακάτω. 

 Για τον καθορισµό των συνόρων στα βόρεια υπάρχει και µία δεύτερη άποψη 

που τοποθετεί το σύνορο πολύ νοτιότερα και δυτικότερα από την προηγούµενη 

πρόταση. Η Καρατζένη καταλήγει στο συµπέρασµα ότι τα σύνορα Αµβρακίας – 

Χαράδρου περιορίζονται στη γραµµή που ξεκινούσε από το Ηράκλειον και 

ακολουθούσε την πορεία του Αφά (αρχαίου Λούρου) µέχρι τα σηµερινά χωρία 

Χαλκιάδες – Καλαµιά113. Ωστόσο το συµπέρασµα αυτό στηρίζεται περισσότερο σε 

χάρτες του 19ου, η αξιοπιστία των οποίων δεν µπορεί να ελεγχθεί. Επειδή αυτή η 

άποψη δεν λαµβάνει υπ’ όψιν το σηµερινό ανάγλυφο είναι µάλλον περισσότερο 

συντηρητική ως προς την έκταση που καταλάµβανε η χώρα της Αµβρακίας. 

 Στα βορειοανατολικά σύνορα της Αµβρακίας συναντούµε τους Αθαµάνες. Ο 

µέσος ρους του Αράχθου αποτελεί το όριο µεταξύ των Μολοσσών και των 

                                                 
109 Cabanes-Andréou (1985) 520 
110 Ανδρέου (1996-97) 146 
111 Από τη συνθήκη που καθορίζει τα σύνορα Αµβρακιωτών και Χαραδριτών, πληροφορούµαστε ότι οι 
Χαραδρίτες επέκτειναν τα σύνορά τους προς τα ανατολικά, πέρα από τον Λούρο ποταµό, 
καταλαµβάνοντας µέρη που ανήκαν στους Μολοσσούς. Άρα οι Μολοσσοί κατείχαν την κοιλάδα του 
Λούρου και την βορειότερη κοιλάδα στον Αµµότοπο, την περιοχή της Καµπής χρειαζόταν οι 
Μολοσσοί για να διεξάγεται ελεύθερα η επικοινωνία µεταξύ των δύο κοιλάδων. Ανδρέου (1996-97) 
146.  
112 Ανδρέου (1996-97) 147. Η Ανδρέου υποδεικνύει έναν παραπόταµο του Λούρου ότι αποτελούσε το 
δυτικό τµήµα των βόρειων συνόρων της Αµβρακίας. Κάτι τέτοιο δεν είναι απόλυτα σίγουρο και 
µάλλον δεν µπορεί να υπάρξει µεγαλύτερη ακρίβεια στην οριοθέτηση των συνόρων. 
113 Καρατζένη (1997) 249 
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Αθαµάνων114, ενώ η συµβολή δύο άλλων ποταµών, του Σαρανταπόρου και της 

Καλεντίνης, αποτελούσε µάλλον το σύνορο της Αµβρακίας µε τους Αθαµάνες. Από 

εκεί προς τα ανατολικά το όριο µάλλον ακολουθούσε τη γραµµή του ποταµού 

Καλεντίνη και του µικρότερου ποταµού της Σκουληκαριάς µέχρι το σηµερινό Κλειδί. 

Επίσης ως συνοριακή γραµµή µπορεί να θεωρηθεί και η χαµηλή λοφοσειρά από τη 

Μακρινιάδα µέχρι το Κοµπότι, η οποία είναι το πρώτο φυσικό όριο προς τα 

ανατολικά στην πεδιάδα που απλώνεται γύρω από την Αµβρακία. Η δεύτερη υπόθεση 

ενισχύεται από το κείµενο της συνθήκης των Αµβρακιωτών µε τους Αθαµάνες, στο 

οποίο είναι συχνή η αναφορά των όρων «άκρον» και «βουνών»115. Επίσης η ύπαρξη 

εκεί τειχισµένων κωµών και ακροπόλεων υποδηλώνει µάλλον την ανάγκη ελέγχου 

στο δρόµο προς τη Θεσσαλία116. 

 Ένα ακόµη ενδιαφέρον στοιχείο είναι η αναφορά στην συνθήκη 

Αµβρακιωτών – Αθαµάνων για ένα ναό του Ποσειδώνα, ως σηµείο της συνοριακής 

γραµµής. Η ύπαρξη ωστόσο του ναού δεν έχει επιβεβαιωθεί και αρχαιολογικά. Η 

υπόθεση που κυριαρχεί είναι ότι το ιερό ταυτίζεται µε το χώρο της Μονής Μελατών. 

Η µονή βρίσκεται σχεδόν στην κοίτη του ποταµού Καλεντίνης117, ο οποίος ήδη έχει 

ορισθεί ως σύνορο.  

 

                                                 
114 Ο Άραχθος παρέµεινε από την αρχαιότητα εµπόδιο για την επικοινωνία των δύο αυτών περιοχών, 
λόγω των απόκρηµνων όχθών του ποταµού. Ανδρέου (1996-97) 151. Γι αυτό το λόγο δεν υπήρχαν 
γέφυρες µέχρι και τα νεώτερα χρόνια εκτός από το γνωστό γεφύρι της Άρτας, το οποίο είναι χτισµένο 
πάνω σε ερείπια της αρχαίας γέφυρας της Αµβρακίας. Πέτσας (1950-51) 41 και Hammond (1967β) 
140. 
115 Ανδρέου (1996-97) 151-152. Για το κείµενο της συνθήκης και τις λέξεις που αναφέρονται σε αυτό 
Hatzis (1997) 185-186 
116 Πρόκειται για τη θέση Χάνι Βόιδαρου βόρεια του οικισµού Ζυγός και την θέση βόρεια του 
οικισµού Κλειστό. Hammond (1967β) 151 και Ανδρέου (1996-97) 152. Οι περιοχές αυτές εντάσσονται 
στην χώρα της Αµβρακίας, όµως δεν είναι βέβαιο αν οι κάτοικοι της Αµβρακίας, την περίοδο που 
βρισκόταν υπό την επιρροή της Κορίνθου, είχαν οχυρώσει τις κώµες αυτές για να έχουν τον έλεγχο του 
περάσµατος προς τη Θεσσαλία. 
117 Ανδρέου (1996-97) 152 
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Εικ.3 Η επικράτεια της Αµβρακίας σύµφωνα µε την Ανδρέου Ι. 

 

 Μία επιπλέον άποψη όµως της Χατζή είναι ότι η συνοριακή γραµµή της 

χώρας της Αµβρακίας προς τα βορειοανατολικά εκτείνεται πολύ περισσότερο από ότι 

έχει ήδη ορισθεί. Έτσι σε ένα σχέδιο που δηµοσιεύει ο Hammond118, η Χατζή 

αποτυπώνει την άποψή της σχετικά µε το που θα πρέπει να τοποθετηθούν τα σύνορα 

µεταξύ Αµβρακιωτών και Αθαµάνων. Σύµφωνα µε την πρόταση αυτή το 

                                                 
118 Hammond (1967β) 136 χάρτης 5 
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βορειοανατολικό όριο φτάνει πολύ βορειότερα του ρου του ποταµού Σαρανταπόρου 

µέχρι το σηµερινό Βουλγαρέλι για να ακολουθήσει µετά πορεία προς τα νότια119. 

 

 
Εικ.4 Η επικράτεια της Αµβρακίας από την Hatzis αποτυπωµένη σε χάρτη του Hammond 

 

 Προς τα ανατολικά τα σύνορα Αµβρακιωτών και Αµφιλόχων είναι µάλλον 

ευκολότερο να ορισθούν. Από το Κοµπότι και προς τα νότια, µέχρι τον Αµβρακικό 

κόλπο, η πορεία του ποταµού ∆ιπόταµου και νοτιότερα του Αννίνου αποτελεί τα όρια 

της επικράτειας της Αµβρακίας120. Το Κοµπότι βρίσκεται στους πρόποδες του 

Μακρυνόρους, το οποίο λόγω του µεγάλου ύψους τους δεν µπορεί παρα να θεωρηθεί 

σαφές όριο για την επικράτεια της Αµβρακίας. Ωστόσο οι ήπιες µεταβολές των 

                                                 
119 Hatzis (1997) 189 εικ. 8  
120 Ανδρέου (1996-97) 153 
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υψοµετρικών αλλαγών θα επέτρεπαν ακόµη µεγαλύτερη κάλυψη εδαφών από τους 

Αµβρακιώτες. Έτσι η µορφή της συνοριακής γραµµής θα πρέπει να καθοριστεί µε 

βάση τις ισουψείς του όρους Μακρυνόρους121. Σε γενικές γραµµές πάντως τα σύνορα 

θα πρέπει να ακολουθούν την πορεία που το υψόµετρο επιτρέπει. 

 Η ακρόπολη στο Κοµπότι122 µπορεί να θεωρηθεί ως µέρος από το οποίο 

ελέγχεται η περιοχή και ιδιαίτερα οι απέναντι ακροπόλεις, Παλαιοκούλια και 

Καστριώτισσα123, που ανήκαν στους Αµφίλοχους. Τα υψώµατα αυτά είναι φυσικό να 

είχαν καταληφθεί είτε από τη µία είτε από την άλλη µεριά, γιατί βρίσκονται σε 

σηµεία, τα οποία θα πρέπει να θεωρηθούν ως περασµα προς την χώρα των 

Αµφιλόχων.  

 

                                                 
121 Στο χάρτη βέβαια της Ανδρέου και της Hatzis τα σύνορα γράφονται πιο αφαιρετικά ακολουθώντας 
µία πορεία που δεν υπακούει το γεωγραφικό ανάγλυφο.  
122 Για την οχύρωση του Κοµποτίου γίνεται µόνο αναφορά χωρίς περαιτέρω λεπτοµέρειες. ∆άκαρης 
(1966) 285  
123 Hammond (1967β) 149 
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Ανακτόριον – Άκτιον  
 

Το Ανακτόριο είναι µία από τις αποικίες των Κορινθίων, για την οποία δεν 

υπήρχε αµφιβολία για τη γεωγραφική της θέση124. Γραπτές πηγές και αρχαιολογικά 

ευρήµατα συνάδουν στο ότι το Ανακτόριο βρισκόταν στη νοτιοδυτική ακτή του 

Αµβρακικού κόλπου. Μαζί µε το Ανακτόριο θα πρέπει να εξεταστεί και η περιοχή 

του Ακτίου, το οποίο θα πρέπει να συνδέονταν στενά µε το Ανακτόριο. Τo Άκτιο 

µάλλον δεν αποτελεί µόνο ιερό τόπο µε τον οποίο συνδέεται το Ανακτόριο, αλλά θα 

πρέπει να αναζητηθεί και µια άλλη σχέση που είχε να κάνει µε τα πλεονεκτήµατα της 

θέσης του Ακτίου.  

 

Γραπτές πηγές  

 Από τις γραπτές πηγές πληροφορούµαστε για τη θέση του Ανακτορίου. 

Τοποθετείται στην είσοδο του Αµβρακικού κόλπου επί ακαρνανικού εδάφους125. Η 

πόλη126 ιδρύθηκε από το γιο του Κύψελου, Εχιάδη, από κοινού µε την Κέρκυρα περί 

τα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ.127. Η συµµετοχή των Κερκυραίων στην ίδρυση της 

                                                 
124 Leake (1835) 493 Oderhummer (1887) 28. Hirschfeld (1894δ) στ. 2051 Philippson & Kirsten 
(1958). 380. Meyer (1964γ) στ. 1537. Leekley & Efstratiou (1980) 3. Lauffer (1989) 112. Strauch 
(1996β) στ. 649. Schoch (1997) 20 
125 «Met¦ d� 'Ambrak…an 'Akarnan…a œqnoj ™stˆ, kaˆ prèth pÒlij aÙtÒqi ”Argoj tÕ 
'AmfilocikÕn kaˆ 'AnaktÒrion kaˆ lim¾n, kaˆ œxw toà 'Anaktorikoà kÒlpou a†de· » Σκύλαξ 34. 
«oƒ d� Kor…nqioi ¢poplšontej ™p' o‡kou 'AnaktÒrion, Ó ™stin ™pˆ tù stÒmati  toà 'Amprakikoà 
kÒlpou,» Θουκυδίδης 1,55,1 
126 Το όνοµα αρχικά εµφανίζεται µε το δίγαµµα Fανακτορεις  Imhoof-Blumer (1878) 53  
127 «'En tÍ paral…v d' œst' 'AnaktÒrion pÒlij taÚthn d' 'Akarn©nšj te kaˆ Kor…nqioi 
¢pókisan·» Σκύµνος 460. Η µαρτυρία αυτή που εµπλέκει και τους Ακαρνάνες στην ίδρυση του 
Ανακτορίου µάλλον αναφέρεται στην περίοδο που οι Ακαρνάνες µε τη βοήθεια των Αθηναίων είχαν 
ιδιοποιηθεί την περιοχή κατά τον Αρχιδάµειο πόλεµο. Salmon (1984) 214. O Oberhummer δικαιολογεί 
αυτή την αναφορά του Σκύµνου τοποθετώντας τη είτε στην περίοδο της ίδρυσης της αποικίας, οπότε 
και οι ντόπιοι Ακαρνάνες έπαιξαν τον δικό τους ρόλο, είτε στο τέλος πια της κυριαρχίας της Κορίνθου 
στην αποικία, όταν το Ανακτόριο πέρασε στα χέρια των Ακαρνάνων (µε τη βοήθεια των Αθηναίων) 
όποτε και αυτό θα σηµατοδοτήθηκε µε την εγκατάσταση ακαρνάνων οικιστών. Oberhummer (1887) 
76. «Kor…nqioi d� pemfqšntej ØpÕ Kuyšlou kaˆ GÒrgou taÚthn te katšscon t¾n ¢kt¾n kaˆ 
mšcri toà 'Ambrakikoà kÒlpou proÁlqon, kaˆ ¼ te 'Ambrak…a  sunJk…sqh kaˆ 'AnaktÒrion» 
Στράβων 10,2,8. «œpemye d� e‡j te Leuk£da kaˆ 'AnaktÒrion, o„kist¦j aÙtîn Pul£dhn kaˆ 
'Eci£dhn t£xaj, pa‹daj aÙtoà nÒqouj » Νικόλαος ∆αµασκινός frg.58. «oƒ d� Kor…nqioi 
¢poplšontej ™p' o‡kou 'AnaktÒrion, Ó ™stin ™pˆ tù stÒmati  toà 'Amprakikoà kÒlpou, eŒlon 
¢p£tV (Ãn d� koinÕn Kerkura…wn kaˆ ™ke…nwn) kaˆ katast»santej ™n aÙtù Korinq…ouj 
o„k»toraj ¢necèrhsan ™p' o‡kou, kaˆ tîn Kerkura…wn Ñktakos…ouj m�n o‰ Ãsan doàloi 
¢pšdonto» Θουκυδίδης 1,55,1. Το θέµα της από κοινού ίδρυσης µιας αποικίας, από δύο µητροπόλεις 
εµφανίζεται και στη Λευκάδα µε πολλές όµως αµφιβολίες, αφού η διαφωνία των γραπτών πηγών 
αφήνει πολλά περιθώρια αµφισβήτησης. Στην περίπτωση του Ανακτορίου η συµµετοχή της Κέρκυρας 
στην ίδρυση της αποικίας και πάλι δεν είναι ξεκάθαρη. Ο Πλούταρχος, όπως και για την Λευκάδα, 
αναφέρει ότι η ίδρυση της αποικίας έλαβε χώρα επί της τυραννίας του Περιάνδρου. «ésper oÙd' 
'Apollwn…an oÙd' 'AnaktÒrion oÙd� t¾n Leukad…wn cerrÒnhson õkoun ¨n “Ellhnej, e„ 
Per…androj ™kol£sqh m¾ met¦ polÝn crÒnon.» Πλούταρχος, Περί των υπό του θείου βραδέως 
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αποικίας δεν είναι ξεκάθαρη, ο Θουκυδίδης αναφέρει ένα βίαιο διωγµό των 

Κερκυραίων από τους Κορινθίους128. Ίσως να πρόκειται για µετέπειτα ενίσχυση της 

αποικίας µε Κερκυραίους. Άλλωστε η γραπτή µαρτυρία δεν αναφέρεται απευθείας 

στην ίδρυση της αποικίας, αλλά σε µεταγενέστερο γεγονός129. Μία άλλη άποψη είναι 

ότι το Ανακτόριο δεν αποτελούσε αποικία από κοινού ιδρυµένη από την Κόρινθο και 

την Κέρκυρα, αλλά ήταν µία πόλη που επέτρεπε σε πολίτες της Κορίνθου και της 

Κέρκυρας να εγκατασταθούν εκεί130.  

 Το Ανακτόριο πήρε µέρος σε πολεµικές επιχειρήσεις, στις οποίες συµµετείχαν 

και οι άλλες αποικίες της Κορίνθου. Κατά την περίοδο των περσικών πολέµων το 479 

π.Χ. οι Ανακτοριείς παίρνουν µέρος στη µάχη των Πλαταιών µε το µέρος των 

Ελλήνων131. Αργότερα στον Κερκυροκορινθιακό πόλεµο το Ανακτόριο έχει τη 

µικρότερη ενεργή ανάµειξή στο πλευρό των Κορινθίων σε σχέση µε τις άλλες 

αποικίες Αµβρακία και Λευκάδα132. Είναι ωστόσο πολύ πιθανό να συµµετείχε και 

αυτή στο πλευρό της Κορίνθου. Το Ανακτόριο αναφέρεται µόνο στο τέλος του 

πολέµου το 433 π.Χ., όταν οι Κορίνθιοι επιστρέφοντας από τη ναυµαχία των 

Συβότων καταλαµβάνουν εκ νέου την αποικία, διώχνουν τους Κερκυραίους 

κατοίκους και εγκαθιστούν κορίνθιους οικιστές133. Η µαρτυρία αυτή εκτός από την 

                                                                                                                                            
τιµωρούµενων, 552 Ε. Το κατά πόσο ο Πλούταρχος αποτελεί αξιόπιστη πηγή για τις περιπτώσεις 
ιδρύσεως της Λευκάδας και του Ανακτορίου έχει ήδη συζητηθεί µε µάλλον αρνητικό συµπέρασµα. 
Salmon (1984) 210 σηµ. 91 
128 «kaˆ katast»santej ™n aÙtù Korinq…ouj o„k»toraj ¢necèrhsan ™p' o‡kou, kaˆ tîn 
Kerkura…wn Ñktakos…ouj m�n o‰ Ãsan doàloi ¢pšdonto, pent»konta d� kaˆ diakos…ouj 
d»santej ™fÚlasson kaˆ ™n qerape…v e�con pollÍ, Ópwj aÙto‹j t¾n Kšrkuran ¢nacwr»santej 
prospoi»seian » Θουκυδίδης 1,55,1 
129 Ίσως στην υπόθεση αυτή εµπλέκεται ξανά ο Περίανδρος, όπως και στην ίδρυση της Λευκάδας. Και 
να ενισχύθηκε το Ανακτόριο µε Κερκυραίους επί της εποχής του. Φαράκλας (1996) 75 σηµ. 16 
130 Domingo-Forasté (1988) 33. Η άποψη αυτή σχετίζεται µε άλλες εκφράσεις αρχαίων κειµένων, οι 
οποίες όµως δε αντιστοιχούν στο νόηµα της φράσης του Θουκυδίδη «Ãn d� koinÕn Kerkura…wn kaˆ 
™ke…nwn» (Θουκυδίδης 1,55,1).  
131 «Met¦ d� toÚtouj Leukad…wn kaˆ 'Anaktor…wn ÑktakÒsioi œsthsan» Ηρόδοτος 9,28. «'Indîn 
d� ™comšnouj S£kaj œtaxe, o‰ ™pšscon 'Amprakiètaj te kaˆ 'Anaktor…ouj kaˆ Leukad…ouj te 
kaˆ Palšaj kaˆ A„gin»taj.» Ηρόδοτος 9,31 «met¦ d� toÚtouj 'Hle‹oi kaˆ Potidai©tai kaˆ 
'AnaktÒrioi, teleuta‹oi d� Calkide‹j oƒ ™pˆ tù EÙr…pJ.» Παυσανίας 5,23,2 
132 «Leukad…wn dška, 'Amprakiwtîn d� ˜pt¦ kaˆ e‡kosi kaˆ 'Anaktor…wn m…a» Θουκυδίδης 
1,46,1. Αναφέρονται βέβαια αρκετές περιπτώσεις που το Ανακτόριο δεν συµµετέχει ή συµµετέχει µε 
µικρές δυνάµεις σε ναυτικές επιχειρήσεις. Στον κατάλογο του Θουκυδίδη για την Πελοποννησιακή 
συµµαχία το Ανακτόριο δεν παρέχει ναυτική δύναµη, αντίθετα µε τις άλλες δύο µεγάλες κορινθιακές 
αποικίες Λευκάδα και Αµβρακία. (Θουκυδίδης 2,9,2-3). Αλλά και νωρίτερα κατά των Περσών ο 
Ηρόδοτος αναφέρει µόνο την Αµβρακία ως πόλη που προσέφερε πλοία (Ηρόδοτος 8, 45). 
Παρατηρείται λοιπόν µία έλλειψη προσφοράς πλοίων από µέρος του Ανακτορίου, η έλλειψη αυτή 
µπορεί να δικαιολογηθεί λόγω της χαλαρότερης σχέσης µεταξύ της µητρόπολης µε την αποικία. 
Graham (1983) 133. Ίσως πάλι το µέγεθος και η δύναµη του Ανακτορίου να µην ήταν ικανά, ώστε να 
είναι σε θέση να προσφέρει µεγάλο αριθµό πλοίων.  
133 «kaˆ katast»santej ™n aÙtù Korinq…ouj o„k»toraj ¢necèrhsan ™p' o‡kou, kaˆ tîn 
Kerkura…wn Ñktakos…ouj m�n o‰ Ãsan doàloi ¢pšdonto, pent»konta d� kaˆ diakos…ouj 
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πληροφορία για την κερκυραϊκή συµµετοχή στην ίδρυση της αποικίας, αναφέρεται 

και σε µία ανανέωση των κορινθίων οικιστών στην πόλη. Ίσως η κίνηση αυτή να 

αποτελεί µεµονωµένο περιστατικό που στόχο είχε την ενδυνάµωση της παρουσίας 

της Κορίνθου στην περιοχή, σε περίοδο µάλιστα που η Κέρκυρα έχει την υπεροχή σε 

σχέση µε την παλιότερη µητρόπολή της. Έχουµε δηλαδή µία ανανέωση της σχέσης 

του Ανακτορίου µε την µητρόπολή του.  

 Η ανανέωση όµως αυτή µάλλον δεν σηµαίνει και την πλήρη αποβολή του 

κερκυραϊκού στοιχείου από την αποικία. Η παραµονή στο Ανακτόριο έστω και λίγων 

Κερκυραίων ίσως να κόστισε στους Κορινθίους την ίδια την αποικία. Γιατί όταν 

αργότερα (425 π.Χ.) το Ανακτόριο χάνεται λόγω προδοσίας134, είναι πιθανό πίσω από 

αυτή την απάτη να κρύβονται οι Ανακτορείς – Κερκυραίοι135.  

 Στην πρώτη φάση του Πελοποννησιακού πολέµου το Ανακτόριο βρισκόταν 

στο πλευρό των Σπαρτιατών, όπως και όλες οι αποικίες της Κορίνθου136. Το 429 π.Χ. 

στην οργανωµένη επίθεση των Σπαρτιατών, µε επικεφαλής τον Κνήµο, εναντίον της 

ακαρνανικής Στράτου, το Ανακτόριο συµµετείχε στην προετοιµασία των πολεµικών 

επιχειρήσεων137, αλλά και ενεργά στη µάχη138.  

 Το τέλος της αποικιοκρατικής σχέσης του Ανακτορίου µε την Κόρινθο 

σηµαίνεται µε την κατάληψη της αποικίας από τους Αθηναίους το 425 π.Χ.139, ένα 

έτος µετά την προσπάθεια κατάληψης της Λευκάδας από τον ∆ηµοσθένη. Από εκεί 

και στο εξής το Ανακτόριο ανήκει στους Ακαρνάνες, οι Κορίνθιοι διώχνονται και η 

πρώην κορινθιακή αποικία ενσωµατώνεται στην Ακαρνανία. Μετά την πτώση του 

Ανακτορίου δεν υπάρχουν πηγές που να µαρτυρούν κάποια ενέργεια των Κορινθίων, 

                                                                                                                                            
d»santej ™fÚlasson kaˆ ™n qerape…v e�con pollÍ, Ópwj aÙto‹j t¾n Kšrkuran ¢nacwr»santej 
prospoi»seian » Θουκυδίδης 1,55,1 
134 « œlabon prodos…v· kaˆ ™kpšmyantej [Korinq…ouj] aÙtoˆ 'Akarn©nej o„k»toraj ¢pÕ p£ntwn 
œscon tÕ cwr…on. » Θουκυδίδης 4,49,1 
135 Salmon (1984) 274  
136 «'Amprakiîtai, Leuk£dioi, 'AnaktÒrioi. toÚtwn nautikÕn pare…conto Kor…nqioi, MegarÁj, 
Sikuènioi, PellhnÁj» Θουκυδίδης 2,9,3 
137 «kaˆ tÕ m�n nautikÕn œk te Kor…nqou kaˆ Sikuînoj kaˆ tîn taÚtV cwr…wn ™n paraskeuÍ 
Ãn, tÕ d' ™k Leuk£doj kaˆ 'Anaktor…ou kaˆ 'Amprak…aj prÒteron ¢fikÒmenon ™n Leuk£di 
perišmenen.» Θουκυδίδης 2,80,4 
138 «kaˆ mšson m�n œcontej prosÍsan C£onej kaˆ oƒ ¥lloi  b£rbaroi, ™k dexi©j d' aÙtîn 
Leuk£dioi kaˆ 'AnaktÒrioi kaˆ oƒ met¦ toÚtwn, ™n ¢rister´ d� KnÁmoj kaˆ oƒ Peloponn»sioi 
kaˆ 'Amprakiîtai  die‹con d� polÝ ¢p' ¢ll»lwn » Θουκυδίδης 2,81,3 
139 «Kaˆ oƒ ™n tÍ Naup£ktJ 'Aqhna‹oi kaˆ 'Akarn©nej ¤ma teleutîntoj toà qšrouj 
strateus£menoi 'AnaktÒrion Korinq…wn pÒlin, ¿ ke‹tai ™pˆ tù stÒmati toà 'Amprakikoà 
kÒlpou, œlabon prodos…v· kaˆ ™kpšmyantej [Korinq…ouj] aÙtoˆ 'Akarn©nej o„k»toraj ¢pÕ 
p£ntwn œscon tÕ cwr…on. » Θουκυδίδης 4,49,1. Η διακοπή των σχέσεων του Ανακτορίου περί το 425 
ακυρώνει το συσχετισµό του µε την Αλυζία, όπως παρουσιάζεται από το Domingo-Forasté. Domingo-
Forasté (1988) 24 
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η οποία αποσκοπούσε στην προσέγγιση της αποικίας της. Ίσως να υπήρξαν τέτοιες 

προσπάθειες, γιατί το Ανακτόριο κατείχε τέτοια γεωγραφική θέση που τα οφέλη ήταν 

πολλά για την Κόρινθο, που όµως δεν καταγράφηκαν από αρχαίους συγγραφείς.  

 

 Οι γραπτές πηγές µας δίνουν πληροφορίες και για το ιερό του Ακτίου, το 

οποίο βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της ακαρνανικής γης, όπου η απόσταση µε 

την απέναντι ακτή είναι η µικρότερη140. Τις περισσότερες πληροφορίες, πάντως 

παίρνουµε από το Στράβωνα, ο οποίος δεν αναφέρει µόνο τη θέση του Ακτίου, αλλά 

κάνει λόγο για ένα λιµάνι, καθώς και για την απόσταση του Ακτίου από το 

Ανακτόριο και τη Λευκάδα141. 

Ο Στέφανος Βυζάντιος όµως κάνει µία εντελώς διαφορετική αναφορά από 

τους άλλους συγγραφείς και χαρακτηρίζει το Άκτιο ακαρνανική πόλη142. Εκτός αυτού 

κάνει λόγο για τον πολίτη του Ακτίου (τον 'AktiakÒ ή 'Aktaièth, όπως τον 

ονοµάζει), κάτι που θα µπορούσε να υπονοεί την ύπαρξη µιας µορφής οικισµού. 

Ωστόσο δεν προκύπτει από ανασκαφικές έρευνες αν εκτός από το ιερό, το Άκτιο είχε 

κάποια οικιστική ανάπτυξη. Επίσης ο Στέφανος Βυζάντιος είναι υστερότερη πηγή, 

κάτι που µας κάνει να µην µπορούµε να τον εµπιστευτούµε σε θέµατα θεσµικής 

διάκρισης ενός οικισµού, αν δηλαδή το Άκτιο είναι πόλη µε την οικιστική ή µε την 

θεσµική έννοια του όρου143. Οι εξηγήσεις που µπορούν να δοθούν είναι δύο είτε ότι 

οι Ανακτοριείς είχαν εγκαταστήσει κάποιους από τους κατοίκους τους στην περιοχή 

προκειµένου να ελέγχουν αποτελεσµατικά το πέρασµα του στενού, είτε κατά τη 

διάρκεια της γιορτής του ιερού συγκεντρωνόταν πλήθος πιστών, ώστε κρίθηκε 

απαραίτητη η κατασκευή καταλυµµάτων. Ο Oberhummer πάντως είναι 

κατηγορηµατικός ότι δεν υπήρξε εκεί ποτέ µία ανεξάρτητη πόλη144. 

 

                                                 
140 «speÚdwn diabÁnai tÕn 'AmbrakikÕn kaloÚmenon kÒlpon, oá stenètatÒn ™sti, kat¦ tÕ tîn 
'Akarn£nwn ƒerÕn kaloÚmenon ”Aktion. » Πολύβιος 4,63,4  
141 «¢pÕ g¦r toà stÒmatoj ¢rxamšnoij toà 'Ambrakikoà kÒlpou prîtÒn ™stin 'Akarn£nwn 
cwr…on tÕ ”Aktion. ÐmwnÚmwj d� lšgetai tÒ te ƒerÕn toà 'Akt…ou 'ApÒllwnoj kaˆ ¹ ¥kra ¹ 
poioàsa tÕ stÒma toà kÒlpou, œcousa kaˆ limšna ™ktÒj. toà d' ƒeroà tettar£konta m�n 
stad…ouj ¢pšcei tÕ 'AnaktÒrion ™n tù kÒlpJ ƒdrumšnon, diakos…ouj d� kaˆ tettar£konta ¹ 
Leuk£j.» Στράβων 10,2,7 
142 «”Aktion, pÒlij… …kaˆ ¹ pÒlij kaˆ Ð 'ApÒllwn kaˆ Ð pol…thj. lšgetai kaˆ 'Akta‹oj 
'ApÒllwn kaˆ 'AktiakÒj. lšgetai [kaˆ 'Aktaièthj] kaˆ 'Aktaiîtij qhlukÒn. 'Ark£dioj d' ™n tÍ 
Ñrqograf…v fhs…n 'Akt…a kaˆ ¹ pÒlij kaˆ ¹ ˜ort»”. ¢ll' ¹ m�n ˜ort¾ barÚnetai, t¦ ”Aktia, ¹ 
d� pÒlij lšgetai oÙdetšrwj, tÕ ”Aktion. » Στέφανος Βυζάντιος Εθνικά 
143 Φαράκλας (1991) 223 
144 Oberhummer (1887) 29.  
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Εκτός από τις πληροφορίες για την θέση του Ακτίου, υπάρχουν και γραπτές 

µαρτυρίες για τη σχέση του µε το Ανακτόριο Ο Θουκυδίδης χαρακτηρίζει την 

περιοχή του Ακτίου « 'Anaktor…a gÁ»145. Λόγω αυτής της αναφοράς υποθετικά 

τοποθετείται χρονικά η ίδρυση του Ακτίου συγχρόνως µε του Ανακτορίου146. Η 

ίδρυση όµως ενός τόσο σηµαντικού ιερού, το οποίο κατείχε στρατηγική θέση και που 

αργότερα αποτέλεσε το ιερό του Ακαρνανικού Κοινού147, µάλλον θα έπρεπε να είχε 

προκαλέσει το ενδιαφέρον των αρχαίων συγγραφέων αν συνέβαινε ταυτόχρονα µε 

την ίδρυση του Ανακτορίου. Έτσι είναι λογικό να υποθέσουµε ότι η ίδρυση του ιερού 

στο Άκτιο δεν ήταν ταυτόχρονη µε την αποικία του Ανακτορίου. Ενώ το πιο λογικό 

είναι να προϋπήρχε. 

Η σχέση του Ακτίου µε το Ανακτόριο δεν τελειώνει µε το τέλος της 

κυριαρχίας των Κορινθίων στην περιοχή. Μία επιγραφή παρέχει στοιχεία, τα οποία 

αποδεικνύουν ότι το Ανακτόριο συνδεόταν στενά µε το Άκτιο µέχρι και τους 

ελληνιστικούς χρόνους148. Η επιγραφή αυτή θα µπορούσε να θεωρηθεί ως terminus 

ante quem για τη σχέση του Ανακτορίου µε το Άκτιο και τα προνόµια που η 

κορινθιακή αποικία απολάµβανε από τη σχέση αυτή.  

 

Γεωµορφολογικά στοιχεία (χάρτης II) 

 Η ταύτιση του Ανακτορίου µε αρχαιολογικά κατάλοιπα έγινε πρώτα από τον 

Leake149. Σήµερα είναι κοινώς αποδεκτό ότι το Ανακτόριο θα πρέπει να τοποθετηθεί 

περί τα τρία χιλιόµετρα δυτικά της σηµερινής Βόνιτσας. Η ακριβής τοποθεσία του 

ορίζεται στην περιοχή που βρίσκεται σήµερα η εκκλησία του Αγ. Πέτρου. Τοποθεσία 

που συγκεντρώνει αρκετά από τα στοιχεία που θεωρούνται προϋποθέσεις για την 

επιλογή εγκατάστασης της αποικίας.  

 Η περιοχή είναι κυρίως πεδινή µε πολύ µικρούς λόφους, ενώ το έδαφος 

νοτιότερα εµφανίζει µικρά υψώµατα. Η πρόσβαση από την ενδοχώρα είναι χωρίς 

εµπόδια. Η έλλειψη υψωµάτων ευνοεί την ανάπτυξη του οικισµού και την εύκολη 
                                                 
145 «™peid¾ d' ™gšnonto ™n 'Akt…J tÁj 'Anaktor…aj gÁj, oá tÕ ƒerÕn toà 'ApÒllwnÒj ™stin, ™pˆ 
tù stÒmati toà 'Amprakikoà kÒlpou» Θουκυδίδης 1,29,3 
146 Schoch (1997) 20 
147 Hirschfeld (1893) στ. 1215 
148 Τον ισχυρισµό αυτό πρώτος διατύπωσε ο Habicht µε αφορµή µία επιγραφή την οποία χρονολόγησε 
ο ίδιος στα 216 π.Χ. Habicht (1957) 87. Η ρήξη στη σχέση του Ακτίου µε το Ανακτόριο επέρχεται 
όταν το Ανακτόριο δεν είναι σε θέση να διοργανώσει µε επιτυχία, που µεταφράζεται σε οικονοµικό 
όφελος, τη γιορτή Ακτιάδαι. Η επιγραφή ορίζει ως νέο διοργανωτή το Κοινό των Ακαρνάνων. 
Blawatsky (1974) 497.  
149 Η ταύτιση της θέσης επιβεβαιώνεται και ως προς την αναφορά του Στράβωνα για την απόσταση 
διακοσίων σταδίων του Ανακτορίου από το ιερό του Ακτίου. Leake III 493 
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πρόσβαση στην καλλιεργήσιµη γη. Το έδαφος της περιοχής είναι έφορο και αρκετά 

καλά αρδευόµενο, πρόκειται για καλλιεργήσιµη έκταση ικανή να καλύψει τις ανάγκες 

µιας αποικίας του µεγέθους του Ανακτορίου.  

 Ο οικισµός του Ανακτορίου βρίσκεται στη βάση ενός ακρωτηρίου, το οποίο 

σε όλο του το µήκος έχει πλήθος όρµων. Οι όρµοι αυτοί παρέχουν πολλαπλές 

δυνατότητες ελλιµενισµού, σε περίπτωση που ο όρµος του Αγ. Πέτρου, το κύριο 

λιµάνι του Ανακτορίου, δεν µπορούσε να δεχθεί πλοία. Επίσης το ακρωτήριο αυτό 

λειτουργεί προστατευτικά για το λιµάνι όχι µόνο από τις καιρικές συνθήκες, αλλά και 

από τις εχθρικές επιθέσεις, αφού ο οπτικός έλεγχος γινόταν ευκολότερος. Τον έλεγχο 

βοηθούσαν και τα υψώµατα που σχηµατίζονται στην είσοδο του λιµανιού του 

Ανακτορίου (συµπεριλαµβανοµένης και της ακρόπολης), από τα οποία οι κάτοικοι 

είχαν θέα σε αρκετά µακρινές αποστάσεις150. 

Στο επίπεδο της περιοχής του Ανακτορίου καταλήγει και ο δρόµος που 

σχηµατίζεται ανάµεσα στους ορεινούς όγκους της χερσονήσου της Πλαγιάς και τα 

βουνά της ενδοχώρας. Υπάρχει δηλαδή σύνδεση του Ανακτορίου µε τον όρµο της 

Παλαίρου, σύνδεση που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από τους Κορινθίους µε 

πολλούς τρόπους. Μέσω αυτού του δρόµου άλλωστε επιτυγχάνεται η χερσαία 

σύνδεση µε τη Λευκάδα και µε τις πόλεις που βρισκόταν νοτιότερα (Αλυζία και 

Αστακό). Εύκολη θα πρέπει να θεωρηθεί και η πρόσβαση προς το ακρωτήριο του 

Ακτίου, αφού δεν υπάρχει κάποιο βουνό ή άλλο γεωγραφικό εµπόδιο. Η σύνδεση 

αυτή έστω και αν εµφανιζόταν κάποιο πρόβληµα, µπορούσε να επιτευχθεί και δια 

θαλάσσης. 

 

Αρχαιολογικά ευρήµατα 

 Ο Leake, ο οποίος έκανε µία πρώτη αναφορά στο Ανακτόριο περιγράφει 

ευρήµατα που είδε. Εκτιµά λοιπόν ότι η περιφέρεια της πόλης ήταν περί τα 3,5 

χιλιόµετρα. Ενώ διακρίνει ίχνη από διάφορα αρχιτεκτονικά και οικιστικά στοιχεία της 

πόλης, όπως αρκετούς πύργους, το εσωτερικό τείχος της ακρόπολης και διάφορα 

άλλα ερείπια151. Την ίδια θέση είχε υποδείξει για την αποικία αργότερα και ο 

                                                 
150 Η παρατήρηση αυτή έχει γίνει ήδη από το τέλος του 19ου αι. από τον Lolling. Lolling (1989) 
CLXXXI (259)  
151 Leake III 493-494 
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Heuzey152. Μία ακόµη περιγραφή δίνει και ο περιηγητής Lolling ο οποίος δίνει και 

αυτός τα ίδια σχεδόν στοιχεία για τα αρχαιολογικά κατάλοιπα153.  

 
Εικ.5 Η σχεδιαστική αποτύπωση του Ανακτορίου από τον Leake 

 

Λιµάνι 

 Οι µελετητές δεν έχουν ασχοληθεί πέρα από απλές αναφορές µε το λιµάνι του 

Ανακτορίου. Στον κατάλογο των λιµανιών που παραθέτει ο Lehmann – Hartleben οι 

πληροφορίες είναι ελάχιστες για το λιµάνι της αποικίας154. Η κατασκευή του λιµανιού 

θα πρέπει να ακολούθησε χρονικά τη χρονολογία ίδρυσης της αποικίας. Το ίδιο 

πιθανό όµως είναι ήδη πριν την ίδρυση της αποικίας, οι Κορίνθιοι να είχαν 

κατασκευάσει ένα λιµάνι που θα εξυπηρετούσε τις πρώτες ανάγκες των οικιστών.  

Το σχέδιο του Leake δείχνει το τείχος του Ανακτορίου να περικλείει το 

λιµάνι. Κάποια λείψανα κτηρίων που θα µπορούσαν να αποτελούν και µέρος των 

λιµενικών εγκαταστάσεων βρέθηκαν πολύ κοντά στη θάλασσα155. Βέβαια µε µεγάλη 

επιφυλακτικότητα, µπορεί κανείς να συνδυάσει τους δοµούς που βρέθηκαν µε το 

λιµάνι, έστω και αν κατά την εύρεσή τους καλύπτονταν σχεδόν από τη θάλασσα, 

γιατί η στάθµη της θάλασσας έχει ανέβει156. Αυτό θα σήµαινε ότι τα όποια 

οικοδοµικά κατάλοιπα ανήκαν σε κατασκευή του οικισµού ή έστω σε κτήριο που 

σχετιζόταν µε το λιµάνι της αποικίας.  

                                                 
152 Heuzey (1860) 383-386 
153 Lolling (1989) CLXXX (258) 
154 Lehmann – Hartleben (1963) 243. 
155 Πέτσας & ∆εκουλάκου (1971) 324 
156 Hammond (1967β) 62 και Murray (1982) 460 
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Εικ.6 Υπολείµµατα κατασκευής που Ανακτορίου που βρέθηκαν καλυπτόµενα σχεδόν από τη 

θάλασσα.  

Η επιλογή της θέσης για το λιµάνι δεν είναι τυχαία, καθώς η θέση 

προστατεύεται από το ακρωτήριο που βρίσκεται στα ανατολικά της θέσης. Έτσι τα 

καιρικά φαινόµενα µάλλον δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του λιµανιού. Επιπλέον η 

θέση του λιµανιού διευκολύνει τον έλεγχο της διέλευσης πλοίων από και προς την 

είσοδο του Αµβρακικού κόλπου. Τόσο το λιµάνι όσο και η πόλη είναι στραµµένα σε 

τέτοια κατεύθυνση, η οποία δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουν τη µεγάλη, κλειστή 

όµως θαλάσσια έκταση που σχηµατίζει ο κόλπος της Πρέβεζας από βόρεια και ο 

µεγάλος κόλπος που σχηµατίζεται από το ακρωτήριο Ακρί (στη χερσόνησο του 

Ακτίου) µέχρι το ακρωτήριο Παναγία (στη χερσόνησο της Νέας Καµαρίνας).  

 

Τείχος  

Οι πληροφορίες για το τείχος του Ανακτορίου δυστυχώς δεν είναι επαρκείς 

προκειµένου να προσδιοριστεί ο χρόνος κατασκευής του157. Το πιθανότερο είναι η 

κατασκευή του να µην απέχει χρονικά από τη χρονολογία ίδρυσης της αποικίας, αφού 

οι Κορίνθιοι δεν είχαν παγιώσει ακόµη τη θέση τους στην περιοχή. Επίσης η 

µορφολογία του εδάφους στην περιοχή του Ανακτορίου επέβαλε την κατασκευή 

τειχών, γιατί είναι εµφανής η έλλειψη µεγάλων ορεινών όγκων, οι οποίοι θα 

λειτουργούσαν ως οχύρωση για την πόλη.  

Ένα από τα λίγα σχέδια που υπάρχουν για το Ανακτόριο είναι αυτό του 

Leake. Στο σχέδιο η πορεία του τείχους φαίνεται να ακολουθεί τις κορυφογραµµές 

                                                 
157 Οι πληροφορίες που έχουµε προέρχονται µόνο από περιηγητές όπως ο Leake και Lolling, οι οποίοι 
όµως δεν δίνουν µία ακριβή περιγραφή, αλλά απλά αναφέρουν την ύπαρξη του. Επίσης αναφέρεται και 
από ένα νεότερο µελετητή, ο οποίος όµως και αυτός περιορίζεται σε απλή αναφορά. Kirsten (1941) στ. 
105 
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των λόφων, τεχνική που απαντάται και στα τείχη άλλων αποικιών των Κορινθίων 

(Λευκάδα, Αµβρακία). Περικλείεται δε και ο όρµος που πιθανολογείται ότι 

αποτελούσε το λιµάνι του Ανακτορίου.  

 

Νεκροταφεία 

 Το µόνο γνωστό νεκροταφείο του Ανακτορίου βρίσκεται στην περιοχή 

Αράπης – Καπάσες, δυτικά της αποικίας. Η έλλειψη στοιχείων και πληροφοριών για 

το νεκροταφείο, για το οποίο οι βιβλιογραφικές αναφορές είναι ελάχιστες, δεν αφήνει 

το περιθώριο για πολλές διαπιστώσεις και συµπεράσµατα. Ο Ρωµαίος λοιπόν στις 

αρχές του προηγούµενου αιώνα διενέργησε ανασκαφή στην παραπάνω περιοχή, στην 

οποία αποκαλύφθηκαν περίπου 50 τάφοι. Οι περισσότεροι από αυτούς τοποθετούνται 

χρονικά τον 6ο αιώνα π.Χ., ενώ βρέθηκε πολλή κορινθιακή και αττική κεραµική158.  

 Ο ∆άκαρης επίσης ανασκάπτοντας στην περιοχή Αράπης – Καπάσες έφερε 

στο φως πιθοταφές του 6ου αιώνα π.Χ., στις οποίες περιέχονταν µόνο κορινθιακά 

αγγεία, τα οποία και χρονολογεί περί το 600 π.Χ.159  

 

Άκτιο 

 Στο Άκτιο θα µπορούσε να είχε ιδρυθεί µία πόλη µε βασικότερο πλεονέκτηµα 

τη θέση που θα κατείχε. Ωστόσο ένα µεγάλο µειονέκτηµά της είναι η έλλειψη 

φυσικής ασφάλειας της περιοχής. Οι Κορίνθιοι πιθανότατα χρησιµοποιούσαν το 

λιµάνι που βρισκόταν στη δυτική ακτή του ακρωτηρίου, µεγαλύτερη βαρύτητα όµως 

θα δινόταν στη θρησκευτική σηµασία του τόπου, λόγω του ιερού του Απόλλωνα, του 

πιο σηµαντικού στην Ακαρνανία. 

 Η τοποθεσία του Ακτίου έχει χαρακτηριστεί από τον Leake ως η θέση που οι 

αρχαίοι Έλληνες επέλεγαν για τους ναούς τους160. Τα ευρήµατα από το ιερό δεν είναι 

πολλά, γιατί πολλά από αυτά χρησιµοποιήθηκαν από τον Αλί πασά για µία 

µεταγενέστερη οχύρωση161. Λόγω της θέσης του Ακτίου, αλλά και του ιερού εκεί, 

ήταν λογικό να αναζητηθεί ένα λιµάνι που θα εξυπηρετούσε πλοία που είχαν 

προορισµό το ιερό και τον Αµβρακικό κόλπο162. Οι αρχαιολογικές ενδείξεις όµως για 

την ύπαρξη ενός τέτοιου λιµανιού δεν είναι καθόλου σαφείς. Ο Heyzey θεώρησε ότι 
                                                 
158 Ρωµαίος (1916) 49 
159 ∆άκαρης (1955) 16 
160 Leake IV 25 
161 Heuzey (1860) 388 
162 «”Aktion. ÐmwnÚmwj d� lšgetai tÒ te ƒerÕn toà 'Akt…ou 'ApÒllwnoj kaˆ ¹ ¥kra ¹ poioàsa 
tÕ stÒma toà kÒlpou, œcousa kaˆ limšna ™ktÒj. » Στράβων 10,2,7 
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το σηµείο στο οποίο θα πρέπει να ταυτιστεί το λιµάνι είναι µία µικρή λίµνη στην 

ανατολική ακτή του ακρωτηρίου163. Ο Murray µεταφέρει τη µαρτυρία ενός ντόπιου, ο 

οποίος αναφέρει την ύπαρξη ενός «υποβρύχιου δρόµου» λίγο νοτιότερα από την άκρη 

του ακρωτηρίου, κάτι που ίσως πρόκειται για ένα µόλο. Όµως δεν έχουν διεξαχθεί 

περαιτέρω έρευνες στην τοποθεσία αυτή164. 

 

Επικράτεια του Ανακτορίου  

 Ο ορισµός των ορίων αυτής της αποικίας των Κορινθίων είναι σχετικά 

εύκολος. Ο Αµβρακικός κόλπος και το Ιόνιο πέλαγος αποτελούν τα όρια της 

επικράτειας του από βόρεια και δυτικά. Περιλαµβάνεται δηλαδή η χερσόνησος του 

Ακτίου, η οποία θεωρείται πλέον σχεδόν σίγουρο ότι ανήκε στο Ανακτόριο (άλλωστε 

υπήρχε µε το ιερό µία σχέση που κράτησε όπως είδαµε µέχρι τους ελληνιστικούς 

χρόνους).  

Νοτιοδυτικά της πόλης η χώρα επικράτειάς της θα µπορούσαµε να 

προτείνουµε ότι φθάνει τις βόρειες όχθες της λίµνης Μυρτούντιον (σηµερινή 

Βουλκαριά). Ίσως µάλιστα έφτανε µέχρι και τη σηµερινή κοινότητα του Αγ. 

Νικολάου. Είναι αρκετά λογικό να φτάνει η επικράτεια µέχρι εκεί, γιατί η 

Πάλαιρος165, η πιο κοντινή µεγάλη πόλη, είναι λογικό να είχε ως ένα φυσικό 

γεωγραφικό όριο τη λίµνη. Εξάλλου η περιοχή από το ακρωτήριο του Ακτίου µέχρι 

τον Αγ. Νικόλαο δεν περιλαµβάνει κάποιο µεγάλο ορεινό όγκο166, ο οποίος θα 

µπορούσε να θεωρηθεί όριο για τη χώρα του Ανακτορίου.  

Νοτιοανατολικά της αποικίας η χώρα του θα έφτανε µέχρι την αρχή των 

ακαρνανικών ορέων, περίπου µέχρι το σηµερινό χωριό Μοναστηράκι. Το µέγεθος της 

αποικίας του Ανακτορίου βέβαια ίσως δεν δικαιολογεί την τόσο µεγάλη έκταση της 

χώρας προς αυτή την κατεύθυνση. Η Πάλαιρος θα διεκδικούσε την πεδινή περιοχή 

ανατολικά της λίµνης Μυρτούντιον και ίσως λίγο βορειότερα. Ωστόσο δεν υπήρχε 

κάποια µεγάλη οροσειρά που θα εµπόδιζε την επικοινωνία του Ανακτορίου µε την 

αποµακρυσµένη περιοχή167. Αν η επικράτεια εκτείνονταν µέχρι το Μοναστηράκι, 

τότε θα περιελάµβανε και την πεδιάδα της Βόνιτσας, η οποία σε συνδυασµό µε τον 

                                                 
163 Heuzey (1860) 389 Μία τέτοια προσπάθεια εντοπισµού του λιµανιού ενέχει δυσκολίες λόγω της 
αλλαγής της στάθµης της θάλασσας. Murray (1982) 274-275 σηµ. 15 
164 Murray (1982) 272 
165 Η αρχαία Πάλαιρος τοποθετείται κοντά στη σηµερινή Κεχροπούλα, νοτίως της λίµνης Βουλκαριάς.   
166 Η ψηλότερη κορυφή της περιοχής είναι στα 160 µ. (Ψηλώµατα). Χάρτης «Βόνιτσα» ΓΥΣ 1:50.000 
167 Το µόνο βουνό που υπάρχει είναι η Ορνίτσα (296µ.), το οποίο έχει περιορισµένη έκταση και δεν 
εµποδίζει τη διέλευση βορείως και νοτίως του όρους.  
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όρµο της Βόνιτσας αποτελούν πολύ καλή θέση για την ίδρυση µιας αποικίας. Η θέση 

της σηµερινής Βόνιτσας προσφέρει µεγαλύτερη ασφάλεια από τη θάλασσα (λόγω των 

δύο χερσονήσων ανατολικά και δυτικά της), καθώς και µία εµφανώς µεγαλύτερη 

έκταση, ιδανική για καλλιέργεια. Τα πλεονεκτήµατα της περιοχής της Βόνιτσας είναι 

εµφανώς περισσότερα σε σχέση µε αυτά του Ανακτορίου. Ο προβληµατισµός µπορεί 

να τεθεί σε δύο βάσεις: είτε η περιοχή τελικά δεν ανήκε στο Ανακτόριο ( κάτι που 

σηµαίνει ότι η χώρα του περιοριζόταν µέχρι και τη χερσόνησο της νέας Καµαρίνας), 

είτε ότι ο καλύτερος έλεγχος της εισόδου του Αµβρακικού κόλπου ήταν πιο 

σηµαντικός για την αποικία.  

Για να απαντηθεί το παραπάνω ερώτηµα θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και 

τα αρχαιολογικά ευρήµατα ενός ιερού στο ακρωτήριο Γελάδα. Και αυτό το ιερό, 

όπως του Ακτίου είναι αφιερωµένο στον Απόλλωνα. Η ύπαρξη αυτού του ιερού ίσως 

οριοθετεί την επικράτεια του Ανακτορίου168. Επίσης ο Heuzey αναφέρει ότι στο 

ακρωτήριο εντόπισε τα ερείπια µιας µικρής πόλης169, η µικρή αυτή πόλη (κώµη;) 

ίσως να ανήκε ή να βρισκόταν υπό την επιρροή του Ανακτορίου, οπότε και θα 

αποτελούσε την εσχατιά της αποικίας. Ωστόσο µία τέτοια παρατήρηση δεν µπορεί να 

επιβεβαιωθεί, αφού οι γραπτές µαρτυρίες δεν αναφέρουν την πόλη αυτή και την 

σχέση της µε το Ανακτόριο και κατ’ επέκταση µε την Κόρινθο170. Ανεξάρτητα 

πάντως από το αν αυτή η πόλη ήταν εξαρτηµένη από το Ανακτόριο (όπως το Σόλλιον 

µε τη Λευκάδα) ή όχι η περιοχή µάλλον θα πρέπει να θεωρηθεί ως ανακτορική 

περιοχή, λόγω του ιερού που υπάρχει εκεί. Βέβαια υπάρχει και άλλο ένα πρόβληµα 

γεωµορφολογικό για την αποδοχή του ακρωτηρίου Γελάδα ως ανακτορικό, ορεινούς 

όγκους171, οι οποίοι αποτελούν εµπόδιο στην επικοινωνία µε το ακρωτήριο. Ωστόσο η 

πρόσβαση στην περιοχή θα µπορούσε να επιτευχθεί αφενός από νοτιότερο δρόµο, 

αφετέρου από την θάλασσα, κάτι που ήταν και ευκολότερο. 

Η οριοθέτηση της επικράτειας του Ανακτορίου οδηγεί στη διαπίστωση ότι 

πρόκειται για µία έκταση αρκετά µεγάλη, σε σχέση µε το µέγεθος της αποικίας. Το 

ερώτηµα που τίθεται είναι αν το Ανακτόριο ήταν σε θέση να ελέγξει όλη αυτή την 

έκταση. Ο προβληµατισµός αυτός θα πρέπει να ιδωθεί σε σχέση και µε τις διαθέσεις 

των όµορων περιοχών και πόλεων. Έτσι από νότια συνορεύει µε την Πάλαιρο, η 

                                                 
168 Oberhummer (1887) 28.  
169 Heuzey (1960) 381 
170 Αν η πόλη αυτή εντάσσονταν στη σφαίρα επιρροής της Κορίνθου, θα πρέπει να θεωρηθεί σίγουρη η 
συµµετοχή της σε µάχες και ναυµαχίες, στις οποίες έπαιρναν µέρος όλες οι αποικίες της µητρόπολης.  
171 Πρόκειται για το όρος Αµαδαρός (468µ.) και το Προφήτης Ηλίας (452µ.)  
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οποία προσπαθεί σε κάθε περίπτωση να επωφεληθεί από τις αποικίες της 

Κορίνθου172. Ωστόσο ιδιαίτερα προς τα δυτικά η δύναµη επιρροής της Παλαίρου θα 

πρέπει να αποδυναµώνεται από την παρουσία της Λευκάδας και του Σολλίου. Προς 

τα ανατολικά υπάρχει η Ηράκλεια173, η οποία µάλλον τοποθετείται ανατολικά του 

Ανακτορίου. Η επικράτεια της Ηράκλειας δεν θα πρέπει να θεωρηθεί εκτεταµένη 

αφού δεν φαίνεται να έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην ιστορία του τόπου. Ουσιαστικά το 

µέτωπο που υπάρχει στα ανατολικά είναι το Αµφιλοχικό Άργος, πόλη που δεν 

κινήθηκε ποτέ ως εχθρική απειλή προς το Ανακτόριο, αλλά δεν ήταν µε το µέρος των 

Κορινθίων174. ∆ηλαδή το Άργος βρισκόταν ανάµεσα στην επικράτεια του 

Ανακτορίου και της Αµβρακίας.  

                                                 
172 Η σχέση της Παλαίρου µε τη Λευκάδα δεν ήταν καλή, λόγω του ότι η Πάλαιρος κατά κάποιο τρόπο 
αντιπροσώπευε την Ακαρνανία στην χερσόνησο της Πλαγιάς και αυτή ήταν που αντιµετώπιζε τις 
κινήσεις των Κορινθίων στην βόρεια περιοχή της Ακαρνανίας. Όλες τις φορές βέβαια η αντιµετώπιση 
ήταν εχθρική, χωρίς όµως να έρχεται η ίδια σε αντιπαράθεση και πολεµική ρήξη µαζί τους, αλλά πάντα 
µέσω άλλων µεγάλων δυνάµεων (συνήθως των Αθηναίων).  
173 Για την Ηράκλεια οι πληροφορίες είναι συγκεχυµένες τόσο για το πού βρισκόταν όσο και για τον 
αν ήταν αποικία των Κορινθίων. Οι πηγές για αυτή την πόλη είναι ελάχιστες. «`Hr£kleia, …ka 
'Akarnan…aj pÒlij.» Στέφανος Βυζάντιος. «Acarnaniae … oppida Heraclia» Πλίνιος ΝΗ 4,1,5. τη 
θέση περιγράφει ο Leake IV 23. Η Ηράκλεια τοποθετείται στη νότια ακτή του Αµβρακικού κόλπου, 
µεταξύ του Ανακτορίου και της Λιµναίας. Oldfather (1928) στ. 423, όπου και οι υποθέσεις για την 
τοποθέτησή του από την παλιότερη βιβλιογραφία. Οι υποθέσεις για την ένταξη της Ηράκλειας στις 
αποικίες της Κορίνθου ξεκινά από µία χρυσή φιάλη που βρέθηκε στην Ολυµπία, πάνω στην οποία 
υπάρχει µία επιγραφή µε κορινθιακά γράµµατα που αναφέρει ότι το αντικείµενο ήταν αφιερωµένο από 
τους Κυψελίδες που ήταν στην Ηράκλεια «Κυψελιδαι ανεθεν εξ Ηρακλεας» Beane (1923) 108, αλλά 
και Casson (1935) 513-514. O Hammond χρονολογεί την επιγραφή τον 7ο ή τον 6ο αιώνα π.Χ. 
Hammond (1967β) 426 σηµ. 5, κάτι που σηµαίνει ότι την θεωρεί κορινθιακή αποικία. Ωστόσο η 
εξήγηση της επιγραφής επιδέχεται και άλλες ερµηνείες. Η Salmon θεωρεί ότι η επιγραφή θα πρέπει να 
µεταφραστεί ως εξής : Οι Κυψελίδες αφιερώνουν αυτό (από τα λάφυρα που πήραν) από την 
Ηράκλεια» και όχι «Οι Κυψελίδες από την Ηράκλεια αφιερώνουν αυτό». Επίσης παρατηρεί ότι η 
αφιέρωση ίσως έγινε αργότερα από Κυψελίδες είχαν παραµείνει εκεί µετά την περίοδο ίδρυσης των 
αποικιών στην περιοχή. Salmon (1984) 213 και σηµ. 107. Μία άλλη άποψη για την Ηράκλεια, που 
µάλλον όµως είναι πολύ επιπόλαιη και επιφανειακή είναι ότι η Ηράκλεια ταυτίζεται µε την Αµβρακία 
(ένα διαφορετικό όνοµα για την Αµβρακία). Bakhuizen (1987) 194 

 
 

Εικ.7 Η φιάλη από την Ηράκλεια 
 
174 Η Αµβρακία έκανε τρεις προσπάθειες για να καταλάβει την περιοχή.  
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Πλεονεκτήµατα της θέσης  

 Η θέση του Ανακτορίου είναι αναµφισβήτητα µία στρατηγική θέση, που 

παρείχε στους Kορινθίους τον έλεγχο της εισόδου του Αµβρακικού κόλπου. Αυτός θα 

ήταν και ο κύριος λόγος, για την επιλογή της θέσης αυτής από τους Κορινθίους. 

Έχοντας ήδη την Αµβρακία στη βόρεια ακτή του κόλπου, η µητρόπολη δεν θα 

µπορούσε να εκµεταλλευτεί τα επίσης πολλά πλεονεκτήµατα, λόγω θέσεως, της 

αποικίας, αν δεν υπήρχε το Ανακτόριο. Ιδιαίτερα σε µία περίοδο που οι Κορίνθιοι 

επιζητούσαν τον έλεγχο σε καίρια σηµεία των ακτών του Ιονίου, η αποικία αυτή θα 

αναδεικνύονταν σε σηµαντικό στήριγµα για αυτούς. Έτσι από το Ανακτόριο θα ήταν 

δυνατή η οπτική επαφή στο σηµαντικότερο σηµείο του Αµβρακικού. 

 Επιπλέον ο συνδυασµός της θέσης της πόλης µε τη θέση του ιερού του Ακτίου 

Απόλλωνα δίνει ένα ακόµα πλεονέκτηµα στον οπτικό έλεγχο της εισόδου στον 

κόλπο, ακόµη και από τη δυτική, εξωτερική πλευρά του κόλπου.  

 Επιπλέον η θέση προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης του οικισµού. Η έκταση 

προς τα νότια και τα ανατολικά είναι πεδινή και εύφορη, κάτι που σηµαίνει ότι η 

καλλιέργειά της θα ήταν ικανή να παρέχει υλική αυτάρκεια στην πόλη. Ωστόσο αυτή 

η πεδινή έκταση δεν προσφέρει προστασία στην πόλη από την ενδοχώρα, κάτι που 

µάλλον δεν απέτρεψε τους Κορινθίους να εγκατασταθούν εκεί λόγω της εξαιρετικά 

στρατηγικής θέσεώς της.  
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Λευκάς 
 

Μία από τις κύριες αποικίες των Κορινθίων στην Αιτωλοακαρνανία είναι η 

Λευκάδα175. Τα αρχαιολογικά ευρήµατα δεν άφησαν περιθώρια αµφιβολίας για το 

που βρισκόταν η αρχαία πόλη. Ο χώρος λοιπόν που επέλεξαν οι Κορίνθιοι για να 

οργανώσουν και να ιδρύσουν την αποικία συνδυάζει τόσο πεδινή έκταση, όσο και 

λοφώδη εδάφη. Η περιοχή που καταλάµβανε η πόλη βρίσκεται στη βορειοανατολική 

ακτή του νησιού, στο ύψος του χωριού Καλλιγόνι και εκτείνεται νότια µέχρι το χωριό 

Καριώτες. 

 

Γραπτές πηγές 

Η ιστορία της Λευκάδας ως αποικίας των Κορινθίων αρχίζει γύρω στα µέσα 

του 7ου αιώνα π.Χ.176. Πριν τον ερχοµό των αποίκων το νησί αποτελούσε χερσόνησο 

της Ακαρνανίας177. Πάνω σε αυτή κατοικούσαν, σύµφωνα µε τις πηγές, είτε οι 

αυτόχθονες Λέλεγες, καταγόµενοι από τους Τηλεβόας178, είτε Ακαρνάνες, οι οποίοι 

διαχωρίζονταν από αυτούς που κατοικούσαν στην ακαρνανική ενδοχώρα.  

 Η πρώτη εκδοχή βρήκε υποστηρικτή τον Oberhummer, ο οποίος ως 

αποδεικτικό στοιχείο επικαλείται εκτός από τον Αριστοτέλη, το Στράβωνα179 και το 

                                                 
175 Bürchner (1925) στ. 2232. Meyer (1969α) στ. 593. Lauffer (1989) 389. Strauch (1999) στ. 101  
176 «kaˆ tÁj cerron»sou diorÚxantej tÕn „sqmÕn ™po…hsan nÁson t¾n Leuk£da, kaˆ 
metenšgkantej t¾n N»riton ™pˆ tÕn tÒpon, Öj Ãn pot� m�n „sqmÕj nàn d� porqmÕj gefÚrv 
zeuktÒj, metwnÒmasan Leuk£da, ™pènumon dokî moi toà Leuk£ta· pštra g£r ™sti leuk¾ t¾n 
crÒan, prokeimšnh tÁj Leuk£doj e„j tÕ pšlagoj kaˆ t¾n Kefallhn…an, æj ™nteàqen toÜnoma 
labe‹n.»  Στράβων 10,2,8. Το εδάφιο αυτό από το Στράβωνα µας δίνει πολλές πληροφορίες και 
αφορµές για συζήτηση. Το όνοµα της η πόλη το πήρε από τους άσπρους βράχους στο νότιο ακρωτήριο 
Λευκάτας. Επίσης ο Στράβων καθιστά σαφές ότι Νήρικος ονοµαζόταν η πόλη πριν τον αποικισµό της 
από τους Κορινθίους.  
177 Η πρώτη αναφορά που αποδεικνύει ότι το νησί ήταν ενωµένο µε την ακαρνανική γη απαντάται στον 
Όµηρο µε τον χαρακτηρισµό «¢kt¾n ºpe…roio» που αποδίδεται στο νησί Οµήρου Οδύσσεια ω 377 
178 «™n d� tÍ Leukad…wn kaˆ aÙtÒcqon£ tina Lšlega Ñnom£zei, toÚtou d� qugatridoàn 
ΤhlebÒan, toà d� pa‹daj dÚo kaˆ e‡kosi ThlebÒaj, ïn tin¦j o„kÁsai t¾n Leuk£da» Στάβων 
7,7,2.  «™n m�n g¦r tÍ 'Akarn£nwn (polite…v 'Aristotšlhς) fhsˆ tÕ m�n œcein aÙtÁj KourÁtaj, 
tÕ d� prosespšrion Lšlegaj, e�ta ThlebÒaj.» Αριστοτέλης Πολιτείαι κατ. 8, 44, 474.  
179 Ο Στράβων πάντως στο χωρίο που παραπέµπει ο Oberhummer δεν παίρνει θέση ξεκάθαρα για το 
ποιοι κατοικούσαν στη Λευκάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. «¢pole…peta… tij lÒgoj ¹m‹n 
diaithtikÕj perˆ aÙtîn. fasˆ g¦r toÝj Taf…ouj te kaˆ ThlebÒaj legomšnouj o„ke‹n t¾n 
'Akarnan…an prÒteron » Στράβων 10,2,24 
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Στέφανο Βυζάντιο180. Όσον αφορά στη δεύτερη εκδοχή υπάρχουν γραπτές µαρτυρίες 

από τις οποίες φαίνεται ότι η Λευκάδα βρίσκονταν στα χέρια των Ακαρνάνων181.  

Έχει σηµασία να γνωρίζει κανείς τις σχέσεις των Ακαρνάνων µε τους 

κατοίκους της νήσου πριν λάβει χώρα εκεί ο αποικισµός, γιατί µπορούν να εξηγηθούν 

πολλές µετέπειτα συµπεριφορές και ενέργειες. Οι Ακαρνάνες που κατοικούσαν 

παλιότερα τη Λευκάδα είχαν ένα είδος αντιπαλότητας µε τους Ακαρνάνες της 

απέναντι Στερεάς. Αντικείµενο της εµφύλιας αυτής έριδας ήταν η διεκδίκηση της 

περιοχής στην ανατολική ακτή της χερσονήσου της Πλαγιάς. Οι κάτοικοι της 

Λευκάδας φαίνεται ότι κατείχαν αυτή την περιοχή και οι Ακαρνάνες της Στερεάς 

επιθυµούσαν να την έχουν υπό την κυριαρχία τους182. Αν µάλιστα αναλογιστούµε ότι 

η µεγαλύτερη ακαρνανική πόλη στην περιοχή ήταν η Πάλαιρος, µπορούµε να 

καταλάβουµε για ποιο λόγο αργότερα µε τη βοήθεια των Αθηναίων επιθυµούν έντονα 

να καταστρέψουν την πόλη της Λευκάδας183.  

Περνώντας στην πιο ενδιαφέρουσα φάση της ιστορίας της Λευκάδας, 

βρίσκουµε τους Κορίνθιους να έχουν έρθει µε σκοπό την ίδρυση µιας πόλης, η οποία 

εξυπηρετούσε κάποιους σκοπούς. Η χρονολόγηση της ιδρύσεως τοποθετείται περί το 

625 π.Χ.184 Οπωσδήποτε, όµως, µια προσπάθεια χρονολόγησης εντάσσεται στο 

πρόβληµα προσδιορισµού της χρονικής περιόδου της τυραννίας του Κύψελου.  

Το γεγονός της ίδρυσης της Λευκάδας εγείρει αρκετούς προβληµατισµούς, 

σχετικά µε το ποια ήταν η µητρόπολη και ποιος ο οικιστής, λόγω των 

αντικρουόµενων απόψεων που απαντώνται στις γραπτές πηγές. Ο Domingo-Forasté 

οργάνωσε σε ένα πίνακα τις πληροφορίες από τις αρχαίες πηγές για την ίδρυση της 

Λευκάδας, δίνοντας κάποια βασικά στοιχεία, όπως ποια πόλη είναι η µητρόπολη, σε 

ποια περίοδο της τυραννίας των Κυψελιδών ιδρύθηκε και ποιος είναι ο οικιστής185. 

 

 
                                                 
180 «Thlebo�j, mo‹ra tÁj 'Akarnan…aj, ¢pÕ ThlebÒou, ¿ prÒteron Taf…wn ™kale‹to. oƒ 
o„k»torej ThlebÒai.» Στέφανος Βυζάντιος 620 
181 «™ke‹qen d� pel£gion poihs£menoi tÕn ploàn e„j Leuk£da kat£gontai, katecÒntwn œti tÕ 
cwr…on 'Akarn£nwn» ∆ιον. Αλικαρν. Ρωµ. Αρχ. 1,50. «AÛth d' Ãn tÕ palaiÕn m�n cerrÒnhsoj tÁj 
'Akarn£nwn gÁj» Στράβων 10,2,8. Επίσης και ο Σκύλαξ είναι αυτής της άποψης : «'Akarn©nej d� 
stasi£santej œlabon ™k Kor…nqou ™po…kouj cil…ouj·» 
182 Η µεγαλύτερη πόλη της χερσονήσου της Πλαγιάς η Πάλαιρος, λόγω της παλαιότητας της θέσης της, 
θα διεκδικούσε την περιοχή της Λευκάδας. Συριόπουλος (1968) 111 
183 Το θέµα συνδέεται και µε το Σόλλιον για την περίπτωση που αυτό βρίσκεται στην περιοχή της 
Πλαγιάς (στο φρούριο του Αγ. Γεωργίου), ότι δηλαδή αφού δεν περιήλθε η Λευκάδα στα χέρια τους, 
καλό θα ήταν να πάρουν το Σόλλιον που συνδεόταν άµεσα µε αυτή.  
184 Domingo-Forasté (1988) 16. Όπου και αναλυτικότερη συζήτηση για το θέµα της χρονολόγησης.  
185 Domingo-Forasté (1988) 7 
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Πηγές  Κορινθ. 
αποικία 

Κερκυρ. 
αποικία 

Ντόπιοι που 
εγκαθίστανται  

Κύψελος  Περίαν-
δρος  

Γόργος 
οικιστής  

Πυλάδης 
οικιστής  

Ηρόδ.8,45  Χ      
Θουκ.1,30 Χ       
∆ηµ. 9, 
34 Χ       

Σκύλαξ 34 Χ  Χ Χ    
Σκύµνος 
460-465 Χ       

Στράβων 
10,2,8 Χ   Χ  Χ  

Νικολ. ∆αµ. 
58 Χ      Χ 

Πλουτ. Θεµ. 
24 Χ Χ;      

Πλουτ. Τιµ. 
15,2 Χ       

Πλουτ. De 
sera 552E,F Χ    Χ;   

 

Ο πίνακας δίνει αφορµές για συζήτηση θεµάτων, τα οποία απαιτούν 

περαιτέρω ανάλυση. Με πρώτο αυτό της αµφισβήτησης της Κορίνθου ως την 

µοναδική µητρόπολη της Λευκάδας186. Μία αναφορά του Πλούταρχου µας δίνει την 

πληροφορία ότι στην ίδρυση της Λευκάδας συµµετείχε και η Κέρκυρα. Το κείµενο 

θέλει το Θεµιστοκλή κριτή στη διαµάχη µεταξύ των Κορινθίων και των Κερκυραίων 

για µία µεταξύ τους διαµάχη και στο τέλος τους δεύτερους να βγαίνουν 

κερδισµένοι187. Το περιστατικό αυτό εντάσσεται στη διαµάχη που υπήρχε µεταξύ της 

Κορίνθου και της Κέρκυρας. Ο Θουκυδίδης επίσης φαίνεται να γνώριζε το γεγονός, 

χωρίς όµως να παραθέτει λεπτοµέρειες188.  

Εκτός από το ποια είναι η µητρόπολη της Λευκάδας, το εδάφιο του 

Πλούταρχου φέρνει στην επιφάνεια και το ερώτηµα µέχρι ποιο βαθµό εισήλθε το 

κερκυραϊκό στοιχείο στην αποικία αυτή. Το συγκεκριµένο κείµενο µάλλον δεν µας 

βοηθά. Ο Graham συνδέει αυτή την υποτιθέµενη επιρροή της Κέρκυρας στη Λευκάδα 

µε το γεγονός ότι ο Πλούταρχος είναι ο ίδιος που τοποθετεί την ίδρυση της Λευκάδας 

κατά την περίοδο της τυραννίας του Περίανδρου, όπως θα δούµε και παρακάτω. Αν 

κάτι τέτοιο είναι σωστό, είναι πιθανό να είχαµε τότε την εισαγωγή του κερκυραϊκού 

στοιχείου στη Λευκάδα189. Όµως καθώς τα δύο αυτά γεγονότα έχουν µεγάλη χρονική 

                                                 
186 To ίδιο συµβαίνει και µε το Ανακτόριο. 
187«ProaisqÒmenoj d' ™ke‹noj e„j Kšrkuran diepšrasen, oÜshj aÙtù prÕj t¾n pÒlin 
eÙerges…aj. genÒmenoj g¦r aÙtîn krit¾j prÕj Korinq…ouj ™cÒntwn diafor£n, œluse t¾n 
œcqran e‡kosi t£lanta kr…naj toÝj Korinq…ouj katabale‹n kaˆ Leuk£da koinÍ nšmein 
¢mfotšrwn ¥poikon.» Πλούταρχος Θεµιστοκλής και Κάµιλλος. 24,1 
188«Ð d� QemistoklÁj proaisqÒmenoj feÚgei ™k Peloponn»sou ™j Kšrkuran, ín aÙtîn 
eÙergšthj.»  Θουκυδίδης 1,136,1 
189 Graham (1983) 129 
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απόσταση µεταξύ τους, τι το ενδιαφέρον θα έβρισκαν οι Κερκυραίοι στους 

απογόνους των κερκυραίων αποίκων της Λευκάδας;190  

Η όλη προβληµατική για αυτό το θέµα ξεκινά από τη φράση «Leuk£da 

koinÍ nšmein ¢mfotšrwn ¥poikon» και η εξήγηση που θα δοθεί στο nšmein. Έχουν 

δοθεί λοιπόν οι εξής µεταφράσεις για το ρήµα: έχει στην κατοχή της, έχει τη 

διαχείριση, µοιράσει191. Οι µεταφράσεις αυτές µάλλον δεν αποδίδουν το σωστό 

νόηµα της φράσης, γιατί η Κόρινθος δεν έδειξε ποτέ τη διάθεση να επέµβει τόσο 

πολύ σε εσωτερικές υποθέσεις της Λευκάδας192. Η σωστή απόδοση της φράσης 

βέβαια δεν είναι δυνατό να επιχειρηθεί εδώ, όµως µπορούν να γίνουν κάποιες 

παρατηρήσεις. Το πιο λογικό είναι η Κέρκυρα να αναζητά κάτι στη Λευκάδα που να 

έχει σχέση µε την εµπορική δραστηριότητα, από την οποία επωφελούνταν κατά κύριο 

λόγο η Κόρινθος. Από τη στιγµή µάλιστα που έχουµε αναφορά για ένα χρηµατικό 

πρόστιµο, ίσως να πρόκειται για µία εµπορική δραστηριότητα των Κορινθίων που 

περιόριζε ή ζηµίωνε αυτή των Κερκυραίων193. Ας µην ξεχνάµε ότι µία από τις 

σηµαντικότερες λειτουργίες των αποικιών σε παράλια ήταν το εµπορικό στοιχείο 

τους.  

Τα αίτια του αποικισµού της Λευκάδας δεν βρίσκουν σύµφωνους τους 

µελετητές. Μία από τις απόψεις είναι ότι οι Κορίνθιοι ήρθαν ως οικιστές ύστερα από 

πρόσκληση των ντόπιων Ακαρνάνων στα πλαίσια της αντιπαράθεσής τους µε τους 

κατοίκους της Στερεάς194. Ο Σκύλαξ αναφέρει ότι οι ακαρνάνες κάτοικοι της 

Λευκάδας σκοτώθηκαν από τους χίλιους κορίνθιους αποικιστές που αργότερα πήραν 

τη θέση τους195. Η αξιοπιστία της αναφοράς ελέγχεται, καθώς ο αριθµός των χιλίων 

αποικιστών είναι λογικός, αλλά η χρονική απόσταση από τα γεγονότα δεν επιτρέπει 

την άκριτη αποδοχή της. Επίσης τα τείχη της αρχαίας πόλης, αν είχαν χτιστεί µε την 

ίδρυση της πόλης θα µπορούσαν να ερµηνευθούν ως προσπάθεια άµυνας, αν και η 

µετέπειτα ιστορία της πόλης υποδηλώνει την αναγκαιότητα των τειχών196. 

                                                 
190 Σε αυτό το διάστηµα άλλωστε η Λευκάδα έδειξε ότι µε την Κόρινθο την συνέδεαν πολιτικοί και όχι 
µόνον δεσµοί, µε τη συµµετοχή της στους περσικούς πολέµους πάντα στο πλευρό των Κορινθίων. 
Domingo-Forasté (1988) 27 σηµ. 8 
191 Ο Graham το µετέφρασε ως έχει στην κατοχή της Graham (1983) 129, ο Perrin το µετέφρασε ως 
«administer» δηλαδή διαχείριση. Perrin (1914) 65 και ο Frost το µετέφρασε ως «share» δηλαδή 
µοιράζει Frost (1980) 201. 
192 Αναλυτικότερα στο κεφάλαιο για το κορινθιακό αποικιακό καθεστώς. 
193 Domingo-Forasté (1988) 29 
194 Ροντογιάννης (1980) 132-133  
195 «'Akarn©nej d� stasi£santej œlabon ™k Kor…nqou ™po…kouj cil…ouj oƒ d� œpoikoi 
¢pokte…nantej, toÚtwn t¾n cèran aÙtoˆ œcousin.»  Σκύλαξ 34 
196 Salmon (1984) 214 
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Παράλληλα υπάρχει η άποψη ότι οι Κορίνθιοι έστειλαν για δικούς τους λόγους 

οικιστές στη Λευκάδα. Οι λόγοι αυτοί έχουν να κάνουν µε την πολιτική της Κορίνθου 

για την εξάπλωσή του εµπορίου της προς τη ∆ύση. Αλλά και λόγω της πολιτικής 

κατάστασης που επικρατούσε στην Κόρινθο εκείνη την περίοδο ο Κύψελος θα 

προτιµούσε να µην έχει κοντά του πολιτικά δυσάρεστα σε αυτόν άτοµα. Ο σκοπός 

που ο Κύψελος, λοιπόν, έστειλε αποίκους στη Λευκάδα, ήταν για να αποµακρύνει 

τους εχθρούς του197. 

Το άλλο ερώτηµα που είχε τεθεί στην αρχή της συζήτησης αφορά στον 

οικιστή της Λευκάδας, θέµα που συνδέεται µε το ποια ήταν η µητρόπολη της 

αποικίας. Οι πηγές, αν και µας πληροφορούν για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα του 

Κύψελου περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, δεν συµφωνούν για το ποιος ήταν ο 

οικιστής της Λευκάδας. Ο Στράβων αναφέρει ότι την ίδρυση της Λευκάδος αλλά και 

την αποκοπή του νησιού οριστικά από την ακαρνανική γη, έκαναν οικιστές σταλµένοι 

από τον Κύψελο χωρίς να δίνεται κάποια άλλη πληροφορία198. Σε µία ακριβέστερη 

αναφορά οικιστής της Λευκάδας φαίνεται να είναι ο Πυλάδης, νόθος γιος του 

Κύψελου199. Υπάρχει όµως και η µαρτυρία από τον Πλούταρχο, ο οποίος δίνει στον 

Περίανδρο την ιδιότητα του αποστολέα οικιστών στη Λευκάδα200. Όµως το πλαίσιο 

των πληροφοριών που προσφέρει ο Πλούταρχος δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια 

της συγκεκριµένης µαρτυρίας και δεν µπορεί να σταθεί απέναντι στη µαρτυρία του 

Στράβωνα και του Νικόλαου ∆αµασκηνού201.  

Κατά τους περσικούς πολέµους οι πηγές καταδεικνύουν µία έντονη δράση της 

Λευκάδας τόσο στη ναυµαχία της Σαλαµίνας, όσο και στη µάχη των Πλαταιών202, 

πάντα στο πλευρό των Κορινθίων. 

                                                 
197 «e‡j te ¢poik…an ™xÁge toÝj m¾ f…louj, Ópwj ¨n ·´on ¥rcoi tîn loipîn· œpemye d� e‡j te 
Leuk£da kaˆ 'AnaktÒrion, o„kist¦j aÙtîn Pul£dhn kaˆ 'Eci£dhn t£xaj, pa‹daj aÙtoà 
nÒqouj·»Νικόλαος ∆αµασκηνός Ιστορία Exc. de ins fr. 58, 48-50 
198 Στράβων 10,2,8 
199 «e‡j te ¢poik…an ™xÁge toÝj m¾ f…louj, Ópwj ¨n ·´on ¥rcoi tîn loipîn· œpemye d� e‡j te 
Leuk£da kaˆ 'AnaktÒrion, o„kist¦j aÙtîn Pul£dhn kaˆ 'Eci£dhn t£xaj, pa‹daj aÙtoà 

nÒqouj·»Νικόλαος ∆αµασκηνός Περί του ιδίου βίου .Περί της εαυτού αγωγής (Exc. De ins.) 58, 48-
50 
200«ésper oÙd' 'Apollwn…an oÙd' 'AnaktÒrion oÙd� t¾n Leukad…wn cerrÒnhson õkoun ¨n 
“Ellhnej, e„ Per…androj ™kol£sqh m¾ met¦ polÝn crÒnon.» Πλουτάρχου Περί των υπό του θείου 
βραδέως τιµωρούµενων. 552 F 
201 Salmon (1984) 210 σηµ. 91 
202 Για τη ναυµαχία της Σαλαµίνας έχουµε: « 'Amprakiîtai d� ˜pt¦ nšaj œcontej ™pebo»qhsan, 
Leuk£dioi d� tre‹j, œqnoj ™Òntej oátoi DwrikÕn ¢pÕ Kor…nqou. » Ηρόδοτος 8,45. Για τη µάχη των 
Πλαταιών: «Met¦ d� toÚtouj Leukad…wn kaˆ 'Anaktor…wn ÑktakÒsioi œsthsan» Ηρόδοτος 9,28.  
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Μετά από αυτές της τις δραστηριότητες η Λευκάδα δεν αναφέρεται πουθενά 

και εµφανίζεται ξανά στη διένεξη µεταξύ Κορίνθου και Κέρκυρας. Το 435π.Χ. η 

Λευκάδα τάσσεται στο πλευρό της µητρόπολης κατά την επιχείρηση στην 

Επίδαµνο203. Ενώ λίγο αργότερα, όταν οι Κερκυραίοι πολιορκούν την Επίδαµνο και 

φέρνουν σε δύσκολη θέση τους Κορινθίους204, σπεύδουν πάλι σε βοήθεια και 

µάλιστα µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή από τους άλλους συµµάχους205. Οι Κερκυραίοι 

νικούν στη ναυµαχία της Λευκίµµης206, επιτίθενται στους συµµάχους των Κορινθίων 

και λεηλατούν τη Λευκάδα207. Οι Κορίνθιοι µε τη σειρά τους για να προστατεύσουν 

την Λευκάδα, αλλά και τους άλλους συµµάχους, εγκαθιστούν στρατόπεδο στο 

Άκτιο208. ∆ύο χρόνια αργότερα η Λευκάς εµπλέκεται πάλι σε αυτή την διαµάχη, η 

οποία δεν αφορούσε άµεσα την ίδια, µε µεγάλη σχετικά ναυτική δύναµη σε σχέση µε 

τις άλλες συµµαχικές δυνάµεις209. Ενώ αναφέρεται και στην τελική ναυµαχία που 

ανέδειξε νικητές τους Κερκυραίους210.  

Κατά την περίοδο του Πελοποννησιακού πολέµου βρίσκουµε τη Λευκάδα να 

ανήκει στη συµµαχία της Σπάρτης, πάντα βέβαια στο πλευρό της Κορίνθου211. Η 

θέση της αποικίας ήταν τέτοια που θα εξυπηρετούσε ως έρεισµα των Κορινθίων και 

άρα και των Σπαρτιατών στο Ιόνιο212. Η πρώτη ενεργή ανάµειξή της είναι στην 

εκστρατεία των Σπαρτιατών µε αρχηγό τον Κνήµο, προκειµένου να αποσπασθεί η 

Ακαρνανία από την Αθηναϊκή συµµαχία213. Ακολουθούν και άλλες συγκρούσεις, 

εναντίον του Φορµίωνα, στις οποίες συµµετείχε και η Λευκάδα. Ένα χρόνο αργότερα 

η Λευκάδα αναφέρεται ξανά στις πηγές  λόγω της επίθεσης που δέχεται από τον γιο 

                                                 
203 «oƒ Kor…nqioi œpempon ™j t¾n 'Ep…damnon ¥smenoi t¾n çfel…an, o„k»tor£ te tÕn boulÒmenon 
„šnai keleÚontej kaˆ 'Amprakiwtîn kaˆ Leukad…wn kaˆ ˜autîn frouroÚj. » Θουκυδίδης 1,26,1. 
Και η δύναµη µε την οποία συµµετείχαν οι Λευκάδιοι Θουκυδίδης 1,46,1 
204 Θουκυδίδης 1,27,1 
205 «kaˆ 'Epidaur…wn ™de»qhsan, o‰ paršscon pšnte, `ErmionÁj d� m…an kaˆ Troiz»nioi dÚo, 
Leuk£dioi d� dška kaˆ 'Amprakiîtai Ñktè.»  Θουκυδίδης 1,27,2 
206 Θουκυδίδης 1,29,5. ∆ιόδωρος Σικελιώτης Βιβλ. Ιστορ. 12,31,2 
207 Θουκυδίδης 1,30,2. ∆ιόδωρος Σικελιώτης Βιβλ. Ιστορ. 12,31,3 
208 Θουκυδίδης 1,30,3 
209 «Ãsan d� 'Hle…wn m�n dška, Megaršwn d� dèdeka kaˆ Leukad…wn dška, 'Amprakiwtîn d� 
˜pt¦ kaˆ e‡kosi kaˆ 'Anaktor…wn m…a, aÙtîn d� Korinq…wn ™nen»konta » Θουκυδίδης 1,46,1 
210 Θουκυδίδης 1,48.4 
211 Θουκυδίδης 2,9,3 ∆ιόδωρος Σικελιώτης 12,42 
212 «kaˆ tÕ m�n nautikÕn œk te Kor…nqou kaˆ Sikuînoj kaˆ tîn taÚtV cwr…wn ™n paraskeuÍ 
Ãn, tÕ d' ™k Leuk£doj kaˆ 'Anaktor…ou kaˆ 'Amprak…aj prÒteron ¢fikÒmenon ™n Leuk£di 
perišmenen. » Θουκυδίδης 2,80,3 
213 Θουκυδίδης 2,80,5 και 2,81,3 
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του Φορµίωνα, Ασώπιο, που όµως έχει αίσιο τέλος για την Λευκάδα αν και είχε 

αρνητικές επιπτώσεις για τη Νήρικο, η οποία µάλλον εντάσσονταν στη χώρα της214. 

Επόµενη εµπλοκή της Λευκάδας σε σύρραξη είναι κατά τον εµφύλιο πόλεµο 

που ξέσπασε το 427 π.Χ. στην Κέρκυρα. Οι Κορίνθιοι και οι Σπαρτιάτες έστειλαν 

ναυτική ενίσχυση, µε αρχηγό τον Αλκίδα, στους ευγενείς στην Κέρκυρα, σε µία 

προσπάθεια να προσεταιρισθούν το νησί στην πελοποννησιακή συµµαχία. Σε αυτή 

την ενέργεια η Λευκάδα συµµετέχει µε την αποστολή πλοίων215.  

Το 426 π.Χ. η Λευκάδα βρέθηκε σε δυσµενή θέση µε παρ’ ολίγο δυσάρεστα 

αποτελέσµατα για την αποικία. Πρόκειται για επίθεση από τους Αθηναίους µε αρχηγό 

τον ∆ηµοσθένη, οι οποίοι ύστερα από παρακίνηση των Ακαρνάνων ξεκίνησαν να 

πολιορκούν τη Λευκάδα. Η πράξη αυτή φαίνεται να έχει αίτια, τόσο στην παλαιότερη 

αντιπαλότητα των παλαιών κατοίκων της Λευκάδας, όσο και στην επιθυµία των 

Αθηναίων να εξαφανίσουν το στήριγµα της Κορίνθου στο Ιόνιο216. Τελικά τα 

χειρότερα για την κορινθιακή αποικία απεφεύχθησαν χάριν των Μεσσηνίων, οι 

οποίοι κάλεσαν τους Αθηναίους να επιχειρήσουν να υποτάξουν την Αιτωλία217. 

Παρόλα αυτά η επίθεση είχε ως αποτέλεσµα να ερηµωθεί µέρος της χώρας της 

Λευκάδας218.  

Η συµµετοχή των Λευκαδίων δεν περιορίστηκε σε επιχειρήσεις εντός της 

Ελλάδος. Μετά τη Νικίειο ειρήνη, όταν ο πόλεµος ξαναρχίζει, πλοία της Λευκάδας 

ακολουθούν άλλα σπαρτιατικά και κορινθιακά µε αρχηγό το Γύλιππο προκειµένου να 

βοηθήσουν τις Συρακούσες, οι οποίες βρισκόταν σε κατάσταση πολιορκίας από τους 

Αθηναίους219. 

Σηµαντική στην ιστορική πορεία της Λευκάδας είναι η αλλαγή πλευράς που 

έκανε και στράφηκε εναντίον της Σπάρτης, πάντα όµως στο πλευρό της Κορίνθου, 

                                                 
214 «™dÇou t¾n cèran. æj d' oÙ prosecèroun, tÕn m�n pezÕn ¢f…hsin, aÙtÕj d� pleÚsaj ™j 
Leuk£da kaˆ ¢pÒbasin ™j N»rikon poihs£menoj ¢nacwrîn diafqe…retai aÙtÒj te kaˆ tÁj 
strati©j ti mšroj ØpÕ tîn aÙtÒqen te xumbohqhs£ntwn kaˆ frourîn tinîn Ñl…gwn.» 
Θουκυδίδης 3,7,4 
215 Θουκυδίδης 3,69,1 
216 Βέβαια ισχυρό κίνητρο αποτελούσε και η περαία που ελέγχονταν από τους Λευκάδιους. 
217 «Dhmosqšnhj d' ¢nape…qetai kat¦ tÕn crÒnon toàton ØpÕ Messhn…wn æj kalÕn aÙtù 
strati©j tosaÚthj xuneilegmšnhj A„twlo‹j ™piqšsqai» Θουκυδίδης 3,94,3 
218 «kaˆ oƒ m�n Leuk£dioi tÁj te œxw gÁj dVoumšnhj kaˆ tÁj ™ntÕj toà „sqmoà, » Θουκυδίδης 
3,94,2 
219 «oƒ d� Kor…nqioi prÕj ta‹j sfetšraij dška Leukad…aj dÚo kaˆ 'Amprakiètidaj tre‹j 
prosplhrèsantej Ûsteron œmellon pleÚsesqai» Θουκυδίδης 6,104,1. 7,2,1. 7,7,1 
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κατά τη διάρκεια του Κορινθιακού πόλεµου (395-386 π.Χ.)220. Όµως µετά την 

Ανταλκίδειο ειρήνη (386 π.Χ.), κατά την οποία η Κόρινθος ξαναπήρε το µέρος των 

Σπαρτιατών, βλέπουµε τη Λευκάδα να τάσσεται και πάλι στο πλευρό της µητρόπολής 

της221. Παράλληλα η Λευκάδα βρίσκεται για πρώτη φορά µαζί µε τους Ακαρνάνες222 

στην ίδια πλευρά, στη Σπαρτιατική Συµµαχία.  

Την περίοδο της Β΄ Αθηναϊκής συµµαχίας (377-362 π.Χ.) οι Λευκάδιοι 

βρίσκονται στο πλευρό των Κορινθίων ( το ίδιο και οι Ακαρνάνες). Στα πλαίσια 

αυτής της εκ νέου σύγκρουσης Αθηναίων – Σπαρτιατών, κοντά στο Μύτικα, δεν 

αναφέρεται ξεκάθαρα ότι οι Λευκαδίτες συµµετείχαν στη ναυµαχία223, όµως η 

βοήθεια που ζήτησε ο σπαρτιάτης αρχηγός Νικόλοχος, είναι πολύ πιθανόν να 

περιλάµβανε και Λευκαδίτικα πλοία224. Μετά από µία σύντοµη ειρήνη (375-374 π.Χ.) 

ξεκίνησε πάλι ο πόλεµος µε τη Λευκάδα να βρίσκεται στο πλευρό της Κορίνθου και 

κατ’ επέκταση στην παράταξη της Σπάρτης225. Ενώ µετά την ήττα σε αυτή τη 

ναυµαχία τα συµµαχικά πλοία αράζουν και πάλι στη Λευκάδα226.  

Ύστερα και από αυτή την ήττα των Σπαρτιατών η Λευκάδα προσχώρησε στην 

Αθήνα, συµπέρασµα που συνάγεται από τη µελέτη επιγραφής. Η επιγραφή227 

χρονολογείται το 368 π.Χ., ενώ οι απόψεις διίστανται για την ερµηνεία της. ∆ηλαδή 

για το αν πρόκειται για σύναψη συµµαχίας µεταξύ Αθήνας και Λευκάδας, ή για µία 

συνθήκη ειρήνης που θα έπαυε τις εχθροπραξίες µεταξύ Λευκαδίων και Αθηναίων228 

Μετά τη µάχη της Μαντινείας (362 π.Χ.) η Λευκάδα παραµένει στο πλευρό 

της Κορίνθου. Αναµειγνύεται µάλιστα και πάλι µε την αποστολή πλοίων της 

Κορίνθου, η οποία προσέτρεξε σε βοήθεια στις Συρακούσες229.  

 

Γεωµορφολογικά στοιχεία (χάρτης III) 

                                                 
220 «eÙqÝ g¦r aÙto‹j ¼ te EÜboia ¤pasa prosšqeto kaˆ Leuk£dioi, prÕj d� toÚtoij 'Akarn©nšj 
te kaˆ 'Ambrakiîtai kaˆ Calkide‹j oƒ prÕj tÍ Qr®kV. » ∆ιόδωρος Σικελιώτης 14,82,3 και 
Ξενοφώντας Ελληνικά 4,6 
221 Ξενοφώντας Ελληνικά 5,1,34 
222 οι οποίοι ήδη από το 390 π.Χ. είχαν προσχωρήσει στη Συµµαχία. Ξενοφώντας Ελληνικά 4,6 κ.ε. 
4,7,1-5. 1,34 
223 «ka…per ™x neîn aÙtù ¢pousîn tîn 'Ambrakiwt…dwn, ¢ll¦ pšnte kaˆ pent»konta œcwn 
naàj ˜x»konta oÜsaij ta‹j met¦ Timoqšou ™naum£chse. » Ξενοφώντα Ελληνικά 5,4,65  
224 Ροντογιάννης (1980) 153 
225 Ξενοφώντα Ελληνικά 6,2,3-4 
226 «kaˆ ™ke‹noi m�n e„j Leuk£da ¢pesèqhsan. » Ξενοφώντα Ελληνικά 6,2,26 
227 Tod (1946) 105 
228 Aυτή η έχθρα δεν µπορεί να θεωρηθεί άµεση προς τη Λευκάδα, αλλά όφειλε την ύπαρξή της στις 
σχέσεις της Λευκάδας µε την Κόρινθο. 
229 «. naàj d� Korinq…aj m�n œcwn ˜pt£, Kerkura…aj d� dÚo, kaˆ t¾n dek£thn Leukad…wn 
prosparascÒntwn, ¢n»cqh. » Πλούταρχος Τιµολ. 8,5. ∆ιόδωρος Σικελιώτης 16,66 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα ερείπια της αρχαίας πόλης της Λευκάδας έχουν 

εντοπιστεί στην βορειοανατολική περιοχή του νησιού ανάµεσα στα σηµερινά χωριά 

Καλλιγόνι και Καριώτες. Το κυρίαρχο στοιχείο βέβαια είναι το κανάλι, στο όποίο θα 

γίνει χωριστή αναφορά παρακάτω. Ο χώρος, όπου αναπτύχθηκε η αποικία της 

Λευκάδας, συνδύαζε πεδινό και λοφώδες έδαφος. Η πεδινή έκταση ξεκινούσε από 

την ανατολική ακτή και έφτανε µέχρι τις υπώρειες των υψωµάτων προς τα δυτικά, τα 

οποία αποτελούσαν και το σύνορο της πόλης κατά κάποιο τρόπο προς τα δυτικά. Η 

περιοχή που υπολογίζεται ότι καταλάµβανε η πόλη έχει υψόµετρο περί τα 100 µέτρα. 

Ενώ η απόσταση από τον λόφο και µέχρι την ακτή, που σε κάποια σηµεία φτάνει 

µέχρι και το ένα χιλιόµετρο, αποτέλεσε το χώρο οικιστικής ανάπτυξης της πόλης. 

Βόρεια και νότια από την πόλη, παράλληλα µε την ακτή απλώνονται πεδινές 

εκτάσεις, οι οποίες είναι εύφορες λόγω δύο πηγών µε γλυκό νερό. Οι πηγές αυτές 

βρίσκονται η µία βόρεια (η Μεγάλη βρύση) και η άλλη νότια (η Σπασµένη βρύση) 

του οικισµού. Και οι δυο πηγές παίζουν σηµαντικό ρόλο στην υδροδότηση των 

περιοχών, στις οποίες βρίσκονται. Μία από αυτές µάλιστα (η Μεγάλη βρύση) 

υδροδοτούσε µέχρι τα νεότερα χρόνια την πόλη της Λευκάδας230.  

 

Πηγές σε σχέση µε την τοπογραφία 

Την εικόνα της αρχαίας Λευκάδας συµπληρώνουν τα αρχαιολογικά ευρήµατα, 

τα οποία δεν αφήνουν µεγάλα περιθώρια αµφιβολίας για το που βρισκόταν. Οι 

γραπτές πηγές αν και αναφέρουν τη Λευκάδα αφειδώς στα πλαίσια της εξιστόρησης 

των γεγονότων, εντούτοις πολύ λίγες ασχολούνται µε την ακριβή τοποθέτησή της στο 

χώρο. Τη θέση της περιγράφει ο Λίβιος231, αναφέρει ότι βρίσκεται στην ανατολική 

ακτή του νησιού στο ύψος του θαλάσσιου στενού, που χωρίζει το νησί από την 

ακαρνανική ακτή. Η αρχαία πόλη απλωνόταν από την ακτή προς την ενδοχώρα σε 

µία επίπεδη σχεδόν έκταση, που οριζόταν δυτικά από µία σειρά λόφων. Η 

ταυτοποίηση λοιπόν της αρχαίας πόλης µε ερείπια που είχαν βρεθεί µεταξύ των 

σηµερινών χωριών Καλλιγόνι και Καριώτες ήταν µάλλον εύκολη και γι αυτό είχε 

εντοπιστεί ήδη από παλιούς περιηγητές232. Από τους νεώτερους µελετητές ο οικισµός 

της αρχαίας Λευκάδας τοποθετείται νοτιοανατολικά της σηµερινής πόλης της 

                                                 
230 Τα στοιχεία για τη µορφολογία του εδάφους αντλήθηκαν από το χάρτη της ΓΥΣ «Λευκάς» 1:50.000 
231 Λίβιος ΧΧΧΙΙΙ 17 
232 Buondelmonti (1897) 163  
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Λευκάδας, πολύ κοντά στο σύγχρονο χωριό Καριώτες και πολύ κοντά επίσης στην 

ακτή233.  

Το γεγονός ότι η επικράτεια της Λευκάδας δεν περιοριζόταν στο χώρο όπως 

αυτός ορίστηκε παραπάνω, θεωρείται µάλλον βέβαιο. Πολλές παρατηρήσεις µπορούν 

να εξαχθούν από ένα απόσπασµα του Θουκυδίδη234. Έτσι λοιπόν φαίνεται να 

ανήκουν στην πόλη εδάφη που έφταναν βόρεια, στο σηµείο που χρειάστηκε να 

ανοίξουν οι Κορίνθιοι την διώρυγα για να επωφεληθούν του καναλιού, σηµείο που 

δεν απείχε και τόσο πολύ από την αρχαία πόλη. Επίσης είναι πολύ πιθανό η πόλη να 

είχε στην άµεση επιρροή της την περιοχή που βρισκόταν στην απέναντι ακτή του 

καναλιού235. Θα µπορούσαµε µάλιστα να θεωρήσουµε βέβαιο ότι η επικράτεια της 

Λευκάδας έφτανε και στην απέναντι ακαρνανική ακτή, όχι τόσο για την ανάγκη της 

κάλυψης υλικών αναγκών των κατοίκων, αλλά για τον έλεγχο του καναλιού. 

Άλλωστε και το κανάλι αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο ιδιοκτησία της πόλης, αφού 

από ένα χρονικό σηµείο και ύστερα υπήρχε εκεί ο µόλος που, όπως φαίνεται από 

στοιχεία που παραθέτονται παρακάτω για την κατασκευή του, έδινε ουσιαστικά 

στους κατοίκους της Λευκάδας τη δυνατότητα του απόλυτου ελέγχου του καναλιού.  

Προβληµατισµό, όµως, θα πρέπει να προκαλέσει η αναφορά του ναού του 

Απόλλωνα, ο οποίος τοποθετείται στο νοτιότερο άκρο του νησιού. Η αναφορά του 

ναού στο κείµενο σηµαίνει ότι η επικράτεια της Λευκάδας έφτανε σχεδόν σε όλο το 

νησί. Άλλωστε δεν έχουµε αρχαιολογικές ενδείξεις για µία δεύτερη πόλη στο νησί236.  

                                                 
233 Bursian 117. Oberhummer (1887) 30. Bürchner (1925) στ. 2235  
234 «kaˆ oƒ m�n Leuk£dioi tÁj te œxw gÁj dVoumšnhj kaˆ tÁj ™ntÕj toà „sqmoà, ™n Î kaˆ ¹ 
Leuk£j ™sti kaˆ tÕ ƒerÕn toà 'ApÒllwnoj» Θουκυδίδης 3,94,2 
235 Αυτή η άποψη αποτελεί ένα ακόµη πλεονέκτηµα στην υπόθεση της τοποθέτησης του Σολλίου στην 
περιοχή του φρουρίου του Αγ. Γεωργίου. Επίσης ακόµα και όταν το Σόλλιον έφυγε από τον έλεγχο της 
Λευκάδας, ήταν πολύ πιθανό οι Λευκάδιοι να διατήρησαν την επιρροή και την κάρπωση της περιοχής 
µέχρι τη λεκάνη της Περατιάς. Φαράκλας (1991) 226 
236 Fiedler (1996) 160. Στις αρχαίες πηγές γίνονται αναφορές στα ονόµατα περιοχών ή πόλεων, όπως 
αυτά του Ελλοµένου και των Φαρών. Για την περιοχή του Ελλοµένου αναφέρει ο Θουκυδίδης ότι 
αποτέλεσε στάση για τον ∆ηµοσθένη στην πορεία του προς την Λευκάδα «kaˆ oƒ ¢pÕ tîn tri£konta 
neîn 'Aqhna‹oi perˆ PelopÒnnhson Ôntej prîton ™n 'Ellomenù tÁj Leukad…aj φρouroÚj tinaj 
loc»santej dišfqeiran» Θουκυδίδής 3,94,1.Ο λεξικογράφος Ησύχιος στο λήµµα «™llÒmena»·δίνει 
την εξήγηση «perikleiÒmena» αυτός ο όρος µάλλον περιγράφει την περιοχή που τοποθετείται εν λόγω 
τοπωνύµιο. Η λέξη λοιπόν «perikleiÒmena» περιγράφει ένα µέρος νοτίως της Λευκάδας και κοντά 
στη ακτή, στην περιοχή που βρίσκονται τα σηµερινά χωριά Νυδρί και Βλυχό.Oberhummer (1887) 31. 
Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι το όνοµα του δήµου σε αυτή την περιοχή σήµερα είναι Ελλοµένου.  
Όσον αφορά την πόλη Φαρά, όπως την αναφέρει ο Σκύλαξ «Met¦ d� taàta πÒlij Far¦ kaˆ kat¦ 
taàta nÁsÒj ™stin 'Iq£kh» Σκύλαξ 34, µάλλον θα πρέπει να αναζητηθεί στον νότιο µεγάλο κόλπο 
του νησιού, κοντά στο σηµερινό χωριό Βασιλική. Leake III 41. Partsch (1889) 20. Η πόλη (;) Φαρά δεν 
θα πρέπει να είχε τη δυνατότητα της αυτονοµίας σε κανένα επίπεδο, ενώ είναι άγνωστο κατά πόσο 
ήταν εξαρτηµένη από τη Λευκάδα. Αν ίσχυε το αντίθετο, θα υπήρχαν  γραπτές και αρχαιολογικές 
µαρτυρίες που θα υποδείκνυαν κάτι τέτοιο.  
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Βέβαια υπάρχει η περίπτωση να υπήρχε µέσα στην πόλη ή πολύ κοντά σε 

αυτή ναός τους Απόλλωνα. Ακόµη λοιπόν και σε αυτή στην περίπτωση, που η 

επικράτεια δεν έφτανε σε όλο το νησί, δεν µπορούµε σε καµιά περίπτωση να 

υποθέσουµε ότι θα υπήρχε πρόβληµα επιβίωσης των κατοίκων της πόλης. Θα ήταν 

αρκετή η περιοχή βόρεια της πόλης και στην απέναντι όχθη του καναλιού. 

Ξεχωριστή αναφορά θα πρέπει να γίνει για την αντιµετώπιση της Λευκάδας 

από τις πηγές ως λιµάνι. Οποιαδήποτε στρατηγική κίνηση, στα πλαίσια πολεµικών 

επιχειρήσεων, που αφορούσε στην αποικία, είχε να κάνει µε την ιδιότητα αυτής ως 

λιµάνι. ∆εν ήταν λίγες οι φορές που η Λευκάδα προσέφερε ασφαλές καταφύγιο σε 

συµµαχικά της πλοία. Βέβαια δεν έχει γίνει καµία ξεκάθαρη αναφορά για το λιµάνι, 

τις λιµενικές εγκαταστάσεις. Η παράβλεψη του λιµανιού εκ µέρους των πηγών, 

αποτελεί για εµάς αρκετά σοβαρή παράλειψη, γιατί δεν έχουµε στη διάθεσή µας 

επαρκή αρχαιολογικά ευρήµατα, µε αποτέλεσµα να έχουµε ελλιπή εικόνα για ένα από 

τα σηµαντικότερα σηµεία της πόλης.  

 Τέλος εκτός από τα παραπάνω δεν µπορεί να εξαχθεί κανένα άλλο 

συµπέρασµα για την θέση και τις κάθε είδους αρχιτεκτονικές κατασκευές στην 

κορινθιακή αποικία, κάτι που θα βοηθούσε στην ανίχνευση περαιτέρω στοιχείων για 

τη σχέση των Κορινθίων µε τους αποίκους τους στη Λευκάδα.  

 

Το κανάλι 

 Η σηµασία του καναλιού που χωρίζει τη Λευκάδα από την χερσόνησο της 

Πλαγιάς, είναι µεγάλη, γιατί πρόκειται για το στοιχείο που αποτέλεσε πόλο έλξης για 

τους Κορινθίους, οι οποίοι έκαναν και την ολοκληρωτική διάνοιξή του237. Το µήκος 

του υπολογίζεται περί τα 6 χιλιόµετρα, ξεκινάει από το σηµείο του ισθµού και 

καταλήγει νότια στο µόλο, ο οποίος θα µας απασχολήσει παρακάτω. Η θέση του 

ισθµού, µάλλον δεν µπορεί να θεωρηθεί δεδοµένη σε σχέση µε τα όσα αναφέρουν οι 

συγγραφείς. Κάποιος που έχει αντίληψη του χώρου µε τη βοήθεια του χάρτη µπορεί 

να καταλάβει ότι η απόσταση µεταξύ της αρχαίας πόλης και του σηµείου όπου οι 

Κορίνθιοι έπρεπε να επέµβουν για να ανοίξει το κανάλι, δεν είναι και τόσο κοντινή. 

Το σηµείο για το οποίο γίνεται λόγος βρίσκεται βόρεια της σηµερινής Λευκάδος, 

πολύ κοντά στο κάστρο της Αγίας Μαύρας, όπου σήµερα υπάρχει η γέφυρα που 

ενώνει το νησί µε την Αιτωλοακαρνανία. Στις αρχαίες πηγές δίνεται η εντύπωση ότι 
                                                 
237 « kaˆ tÁj cerron»sou diorÚxantej tÕn „sqmÕn ™po…hsan nÁson t¾n Leuk£da» Στράβων  
10,2,8.  
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το σηµείο αυτό είναι σχεδόν δίπλα στην πόλη238. Το βάθος του δεν είναι µεγάλο, 

αντίθετα µετά την αποκοπή του νησιού από τη Στερεά χρειάστηκε η ανθρώπινη 

επέµβαση αρκετές φορές για να καταστεί και πάλι πλεύσιµο239. 

 Η ιστορία αυτής της περιοχής, της περαίας240, είναι σαφώς άρρηκτα 

συνδεδεµένη µε την ιστορία του τόπου. Σε σχέση µε τo κανάλι θα µπορούσαν να 

διατυπωθούν δύο παρατηρήσεις που αναδεικνύουν το σηµαντικό ρόλο που έπαιξε 

στην ιστορία της Λευκάδα. Η πρώτη ήταν ο έλεγχος του καναλιού, είτε αυτός γινόταν 

από τους ίδιους τους Λευκαδίτες, είτε από τη µητρόπολη Κόρινθο. Οπωσδήποτε ο 

έλεγχος αυτός αποτέλεσε αντικείµενο διαµάχης για την απόκτησή του από άλλες 

πόλεις που βρισκόταν στην Αιτωλοακαρνανία241. Η δεύτερη ήταν η προσπάθεια 

διατήρησης της δυνατότητας να πλέουν τα πλοία, κάτι που ενδεχοµένως εµποδιζόταν 

από τα χώµατα που συσσωρεύονταν στον πυθµένα του καναλιού. Το ενδιαφέρον 

αυτό δείχνει ότι οι κάτοικοι της περιοχής έδιναν µεγάλη σηµασία στη δυνατότητα του 

εύκολου περάσµατος από το κανάλι.  

 

Ο νότιος µόλος 

 Στα νότια του καναλιού, στο σηµείο που οι ακτές πλησιάζουν µεταξύ τους 

τόσο κοντά για τελευταία φορά προς το Νότο, υπάρχουν τα υπολείµµατα του αρχαίου 

µόλου, µέρος του οποίου βρισκόταν κάτω από τη θαλάσσια επιφάνεια. Ο µόλος 

εκτεινόταν από την ακτή της Λευκάδας και έφτανε µέχρι την στεριά της Ακαρνανίας, 

στο ύψος του φρουρίου του Αγίου Γεωργίου. Μια πρώτη αναφορά από τους 

σύγχρονους µελετητές, απαντάται στο Leake, ο οποίος δεν το αναφέρει, αλλά τον 

περιλαµβάνει σε ένα χάρτη του242. Ο Oberhummer είναι επιφυλακτικός στην αποδοχή 

της ύπαρξης του µόλου, αλλά δεν αποκλείει το γεγονός να υπάρχει243. Προφανώς 

υπήρχε µεγάλη δυσκολία από τους µελετητές να προσεγγίσουν το µόλο κάτω από το 

νερό. Ο πρώτος που έδωσε µεγαλύτερη σηµασία και µάλιστα έκανε και κάποιους 

                                                 
238 « kaˆ oƒ m�n Leuk£dioi tÁj te œxw gÁj dVoumšnhj kaˆ tÁj ™ntÕj toà „sqmoà» Θουκυδίδης 
3,94,2. « kaˆ tÁj cerron»sou diorÚxantej tÕn „sqmÕn ™po…hsan nÁson t¾n Leuk£da» Στράβων 
10,2,8. Πλίνιος HN 4,1,5. Λίβιος 33,17.  
239 Oberhummer (1887) 8 
240 Στις γραπτές πηγές αναφέρεται και ως EÜripoj DiÒruktoj. «AÛth d' ™stˆ nàn nÁsoj tÕn „sqmÕn 
¢potetafreumšnh EÜripoj DiÒruktoj ™n tù „sqmù.» Σκύλαξ 34. Υπάρχει βέβαια και η άποψη ότι ο 
∆ιόρυκτος ήταν µία περιοχή ανάµεσα στην πόλη της Λευκάδας και την αντίπερα όχθη, κάτι που θα 
συζητηθεί παρακάτω. 
241 Η Πάλαιρος για παράδειγµα επιθυµούσε να έρθει στην κατοχή της το Σόλλιον που κατά πάσα 
πιθανότητα βρισκόταν στην ανατολική όχθη του καναλιού.  
242 Leake III 11 
243 Oberhummer (1887) 8 
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πρόχειρους λογαριασµούς ήταν ο Φωκίων Νέγρης, ο οποίος όµως δε χρησιµοποίησε 

κάποια ειδική συσκευή εντοπισµού του. Υπολόγισε λοιπόν ότι ο µόλος έχει ύψος 2,5 

µ. ενώ το βάθος του καναλιού σε εκείνο το σηµείο φτάνει τα 3,5 µ. Για τη 

χρονολόγηση του µόλου υποθέτει ότι αφού φτιάχτηκε για την προστασία του 

καναλιού, θα πρέπει να δηµιουργήθηκε από τους Κορίνθιους γύρω στο 600 π.Χ.244. Ο 

Marees, που εργάστηκε για τον Dörpfeld, αναφέρει ότι αφού δεν βρέθηκαν λίθοι στη 

θέση τους δεν θα µπορούσε κάποιος να ορίσει µε ακρίβεια τόσο το ύψος του µόλου 

όσο και το βάθος του καναλιού εκεί245.  

 Οι περισσότερες από αυτές τις πρώιµες έρευνες ήταν προσανατολισµένες στο 

περίφηµο ερώτηµα για τον εντοπισµό της οµηρικής Ιθάκης (Ithaka- Frage) και ο 

µόλος εξεταζόταν µόνο σε σχέση µε τη µορφολογία του νησιού. Από τους νεώτερους 

ερευνητές ο Kirsten αναφέρει ότι προφανώς η ύπαρξη του µόλου υποδηλώνει και την 

ύπαρξη λιµανιού, ενώ ως προς τη χρονολόγηση βρίσκει λογικό να τοποθετείται µετά 

την ίδρυση της αποικίας246.  

 Η κατάσταση και η εικόνα του µόλου δίνεται στο σύνολό της από το Murray, 

ο οποίος έδωσε την ακριβή περιγραφή των υπολειµµάτων του µόλου, µετά από 

υποβρύχιες έρευνες. Πρόκειται για ένα υποβρύχιο τείχος που ξεκινά από ένα µικρό 

νησάκι που ονοµάζεται Βολιός κοντά στην ακαρνανική ακτή και φτάνει µέχρι την 

ακτή της Λευκάδας στο ύψος της περιοχής του Αλέξανδρου247. Ο µόλος δεν είναι 

συνεχόµενος, αλλά διακόπτεται αφήνοντας ένα κενό. Σχηµατίζονται έτσι δύο 

βραχίονες από τους οποίους ο ανατολικός είναι ο µικρότερος σε µήκος (133 µ.) και ο 

δυτικός µεγαλύτερος (424 µ.). Το εύρος του κενού µεταξύ των τµηµάτων του µόλου 

εκτιµάται περί τα 35 µ.248. Το πλάτος του µόλου κυµαινόταν από 9 µέτρα, στο µέρος 

που βρισκόταν κοντά στη στεριά, µέχρι 26 µέτρα στο µέσο περίπου του καναλιού249. 

Το πάχος του σίγουρα θα διέφερε από την επιφάνεια µέχρι το βυθό, λόγω της 

διαφορετικής πίεσης που ασκούνταν από τα ρεύµατα του νερού. Το πλάτος µειώνεται 

                                                 
244 Νegris (1904) 357-358 
245 Marées (1907) 12  
246 Philippson & Kirsten (1956) 476 
247 Η επιλογή της θέσης δεν είχε να κάνει µόνο µε την εξυπηρέτηση στρατηγικών στόχων, αλλά και τη 
σταθερότητα της κατασκευής. Την παρατήρηση αυτή έκανε ο Dörpfeld και οι συνεργάτες του, οι 
οποίοι ύστερα από γεωλογικές έρευνες αναφέρουν ότι το έδαφος και στις δύο ακτές που ο µόλος 
εφάπτεται, είναι βραχώδες, σταθερό έδαφος. Dörpfeld (1927) 358 
248 Murray (1982) 229 
249 Όπως προκύπτει από τον πίνακα µετρήσεων που έκανε ο ίδιος. Murray (1982) 231. Ωστόσο τα 
µεγέθη αυτά το πιο πιθανό είναι να αναφέρονται στη βάση του µόλου αφού το πιο λογικό θα ήταν για 
λόγους ευστάθειας του έργου η βάση του να είχε µεγαλύτερο πλάτος. Πάντως σαν τελική µέτρηση για 
το πλάτος της επιφάνειας της προβλήτας ο Murray δίνει τα 10 µέτρα. Murray (1986) 116 
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όσο πλησιάζουµε προς της ακτές. Φυσικά η κατασκευή ήταν συµπαγής, για να 

µπορέσει να αντέξει τα κύµατα που δηµιουργούνται λόγω των ανέµων που φυσούν 

από τα νότια250. Όσον αφορά στο ύψος της προβλήτας αυτής πάνω από την επιφάνια 

της θάλασσας δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί ακριβώς. O Murray δίνει ένα 

υποθετικό µέγεθος της τάξεως του ενός µε δύο µέτρα251. Όµως σε αυτό το πρόβληµα 

προστίθεται και η µεταβολή της στάθµης του νερού, η οποία ανέβηκε και 

συνδυαζόµενη µε τις φθορές που θα είχε ο µόλος τον κάλυψε εντελώς252. Έτσι ο 

µόλος έχασε την ιδιότητά του ως αποβάθρα, αν λειτούργησε ποτέ έτσι, και κατέληξε 

ως σκόπελος περισσότερο και λιγότερο ως κυµατοθραύστης. Ο Murray επεκτείνει τη 

σκέψη του δικαιολογώντας την υστερότερη κεραµική που βρέθηκε εκεί ως 

αποτέλεσµα ναυαγίων που προσέκρουσαν πάνω στο βυθισµένο µόλο253.  

 Από την κεραµική που βρέθηκε κατά µήκος του µόλου υπολογίζεται ότι 

κατασκευάστηκε και άρχισε να χρησιµοποιείται τουλάχιστον από τον 4ο αιώνα 

π.Χ.254. O Lehmann-Hartleben υποστηρίζει ότι πιο πιθανή χρονολογία είναι ο 3ος 

αιώνας, γιατί τότε υπήρχε η ανάγκη προστασίας του καναλιού για να µην φράξει από 

τα χώµατα που θα παρασύρονταν από το ρεύµα255. Ο Murray προσπαθεί να συνδέσει 

το µόλο µε τα ερείπια που βρίσκονται στο ανατολικό τελείωµά του, πρόκειται για την 

περιοχή κοντά στο φρούριο του Αγίου Γεωργίου που ο µελετητής εδώ την ταυτίζει µε 

τη Νήρικο256, ενώ στην ανά χείρας εργασία έχει χαρακτηριστεί ως µια πιθανή θέση 

για την κορινθιακή αποικία Σόλλιον. Αν το Σόλλιον καταλάµβανε αυτή τη θέση θα 

µπορούσε κάποιος να το συνδυάσει µε την προβλήτα για το σχηµατισµό της εικόνας 

ενός σχεδίου των Κορινθίων για τον απόλυτο έλεγχο του καναλιού. Ένας τέτοιος 

συλλογισµός θα τοποθετούσε το µόλο στον 7ο αιώνα. 

 Ο σκοπός κατασκευής του µόλου αποτέλεσε αντικείµενο έκφρασης διαφόρων 

απόψεων. Οι απόψεις αυτές έχουν ένα κοινό τόπο, γιατί συνδέουν το µόλο µε το 

λιµάνι της Λευκάδας, θεωρώντας ότι και οι δύο κατασκευές εξυπηρετούσαν τους 

                                                 
250 Ο Murray πιστεύει ότι αυτή η προβλήτα είναι απαραίτητη για τη δηµιουργία λιµανιού στην αρχαία 
πόλη της Λευκάδας, ώστε να είναι προστατευµένο. Murray (1982) 234. O Lehmann – Hartleben δεν 
θεωρεί ότι η προβλήτα προσέφερε προστασία από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες στο λιµάνι της 
Λευκάδας. Lehmann – Hartleben (1963) 265. Ίσως Ο Lehmann υποτίµησε τη δύναµη των νοτίων 
ανέµων, θεωρώντας ότι οι βόρειοι άνεµοι είναι πιο ισχυροί. Murray (1982) 257 
251 Murray (1986) 114 
252 Murray (1986) 116  
253 Murray (1986) 116 
254 Murray (1986) 115 
255 Lehmann – Hartleben (1963) 267 µια τέτοια άποψη βέβαια δεν φαίνεται καθόλου πειστική και θα 
εξεταστεί παρακάτω. 
256 Murray (1986) 115 
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ίδιους σκοπούς. Έτσι, λοιπόν, η προβλήτα ίσως χρησιµοποιούνταν σαν αποβάθρα για 

την αποβίβαση και επιβίβαση στα πλοία257. Το προφανές είναι βέβαια ότι αυτός δεν 

θα ήταν ο αποκλειστικός λόγος για τη δηµιουργία ενός τόσο µεγάλου έργου. Εξάλλου 

τη λειτουργία αυτή θα µπορούσε να την επιτελέσει και το ίδιο το λιµάνι. Μία άλλη, 

όχι και τόσο πειστική, εξήγηση για τη χρησιµότητα του µόλου δίνει ο Lehmann-

Hartleben, ότι ο µόλος χρησίµευε σαν φράγµα για να µην φράξει το κανάλι από τις 

αποθέσεις χώµατος που θα έφερναν τα θαλάσσια ρεύµατα258. Η άποψη αυτή 

απορρίπτεται αµέσως λόγω της φυσικής θέσεως του µόλου στο χάρτη. Γίνεται 

αµέσως αντιληπτό ότι οι εισροές χωµάτων προέρχονται από τις όχθες του καναλιού 

και όχι από την κοίτη του ποταµού παρασυρόµενα από τα νότια θαλάσσια ρεύµατα, 

αντίθετα µάλιστα ο µόλος θα αποτελούσε εµπόδιο στην αποβολή αυτών των 

αποθέσεων από την κοίτη του καναλιού259.  

 Η πιο λογική λύση φαίνεται να είναι ο συνδυασµός τριών παραµέτρων: της 

αντιµετώπισης των καιρικών φαινοµένων, των εχθρών, αλλά και της εµπορικής 

εκµετάλλευσης. Ο Murray µε λεπτοµερείς πίνακες και αναλύσεις260 αποδεικνύει ότι 

οι άνεµοι που έρχονται από νότια απαιτούσαν ένα έργο σαν το µόλο για την 

προστασία του λιµανιού. Επίσης δεν θα µπορούσε να αµφισβητήσει κανείς τον 

αµυντικό χαρακτήρα του µόλου, λόγω της συνεχούς πολεµικής δραστηριότητας στο 

χώρο, στην οποία η Κόρινθος µέσω της Λευκάδας µετέχει. Με το σκεπτικό του 

εµπορικού συµφέροντος στην περιοχή είναι εύλογο οι Κορίνθιοι να επιθυµούσαν την 

κατασκευή του µόλου, γιατί χάρη στο µικρό άνοιγµα που διέθετε η προβλήτα θα ήταν 

δυνατόν να ελέγχουν µε απόλυτη επιτυχία οποιοδήποτε πλοίο περνούσε. Ο έλεγχος 

αυτός θα ήταν ακόµη πιο αποτελεσµατικός αν την ανατολική πλευρά του µόλου 

κατείχαν οι Κορίνθιοι, κάτι τέτοιο θα έδινε περισσότερες πιθανότητες στην υπόθεση 

που υποστηρίζεται στο παρακάτω κεφάλαιο της εργασίας, ότι δηλαδή η κορινθιακή 

αποικία Σόλλιον βρισκόταν σε αυτή την περιοχή. 

 

                                                 
257 Murray (1982) 233. Την άποψη αυτή στηρίζει και το γεγονός ότι βρέθηκε κεραµική κατά µήκος του 
µόλου. 
258 Lehmann – Hartleben (1963) 267. 
259 Murray (1982) 235 
260 Murray (1982) Appendix A πιν.6  
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Εικ.8 Ο νότιος µόλος  

 

Το λιµάνι 

 Το κανάλι της Λευκάδας είναι φυσικό να έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην 

επιλογή της θέσης του λιµανιού της αποικίας. Η προστασία του λιµανιού από τις 

καιρικές συνθήκες είναι ένα από τα πρώτα θέµατα που θα πρέπει να απασχόλησε τους 

οικιστές, αφού αυτοί θα ήταν οι πρώτοι που χρειάστηκαν το λιµάνι για την εµπορική 

δραστηριότητα. Ακόµη το λιµάνι θα χρειαζόταν προστασία, εκτός από τις καιρικές 

συνθήκες και από άλλους κινδύνους, όπως εχθρικές επιθέσεις. Η προσέγγιση στόλου 

που απειλούσε την αποικία θα ήταν πιο εύκολο να εντοπιστεί νωρίτερα σε µία 

ελεγχόµενη περιοχή, όπως το κανάλι. 

 Το πιο λογικό θα ήταν να συνδέσουµε την ύπαρξη του νότιου µόλου µε το 

λιµάνι της Λευκάδας261, κάτι που σηµαίνει ότι το λιµάνι θα βρισκόταν σε µία περιοχή 

βορειότερη του νότιου µόλου. Το πρόβληµα που προκύπτει από αυτή την υπόθεση 

είναι η απόσταση του λιµανιού από την πόλη, υπολογίζεται σε 1250 µ262. Από το 

νότιο σκέλος του τείχους της πόλης. Οπωσδήποτε όµως η θέση αυτή έχει 

πλεονεκτήµατα που ίσως υπερνικούν το µειονέκτηµα της απόστασης. Στο σηµείο 

αυτό το κανάλι έχει το µικρότερο πλάτος, κάτι που εντάσσει το λιµάνι στην περιοχή 

αυτή που θα µπορούσε να είναι η περαία της αρχαίας πόλης προς την ακαρνανική γη. 
                                                 
261 Ανδρέου (1998) 177 
262 Ανδρέου (1998) 177 
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Επίσης όλα τα θετικά στοιχεία που προσάπτονται στο νότιο λιµενοβραχίονα, όπως η 

ασφάλεια, αυτόµατα υπολογίζονται ως θετικά και για το λιµάνι.  

Το µέγεθος του λιµανιού κρίνοντας το µέγεθος του µόλου συγκρίνεται µε 

άλλα λιµάνια της αρχαϊκής εποχής263. Η χρονολόγησή του εντούτοις θα πρέπει να 

ακολουθήσει αυτή του νότιου µόλου αφού όλα τα στοιχεία και οι υποθέσεις για το 

λιµάνι στηρίζονται στην ύπαρξη του µόλου. Το συνολικό έργο πάντως (λιµάνι και 

λιµενοβραχίονας) είναι έργο που θα µπορούσαν να κατασκευάσουν οι Κορίνθιοι, οι 

οποίοι έχουν δείξει δείγµατα µεγάλων έργων ήδη από την πρώιµη περίοδο της 

ίδρυσης των αποικιών. 

 Οι γραπτές πηγές αναφέρθηκαν στο λιµάνι µε έµµεσο κυρίως τρόπο, δηλαδή 

δεν γίνεται αναφορά στο λιµάνι της Λευκάδας, αλλά µόνο τον προορισµό, την πόλη 

της Λευκάδας. ∆υστυχώς αρχαιολογικά ευρήµατα παρόλα αυτά δεν έχουν εντοπιστεί 

ή τουλάχιστον δεν έχει δοθεί σε αυτά η κατάλληλη σηµασία264. Ακόµη στο 

Αρχαιολογικό ∆ελτίο γίνεται λόγος για κάποιες βυθισµένες εγκαταστάσεις και 

αποβάθρες, µόνο δύο φορές µε ελλιπέστατα στοιχεία265. Οι εγκαταστάσεις αυτές 

υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός άλλου λιµανιού ακριβώς δίπλα στην πόλη. Η Ανδρέου 

δεν µένει στα δύο λιµάνια αλλά υποστηρίζει και την ύπαρξη τρίτου βόρεια της 

αρχαίας πόλης, κοντά στην είσοδο του καναλιού266. Οι γραπτές πηγές πάντως είναι 

σχεδόν βέβαιο ότι θα ανέφεραν την ύπαρξη περισσότερων λιµανιών στην περιοχή της 

πόλης. 

Γενικότερα πάντως αν µελλοντικές ανασκαφές δεν υποδείξουν την ύπαρξη 

µεγάλου λιµανιού κοντά στο νότιο µόλο, η λογικότερη και πιο πιθανή ίσως 

τοποθέτηση του λιµανιού θα ήταν µεταξύ της απόστασης που ορίζουν το βόρειο και 

το νότιο σκέλος του τείχους. Επίσης θα πρέπει ο οικισµός να είχε άµεση πρόσβαση 

στο λιµάνι, λόγω της µεγάλης εµπορικής κίνησης από και προς αυτό. Όσον αφορά 

                                                 
263 Ο Lehmann- Hartleben παραθέτει άλλα σηµαντικά λιµάνια στη ∆ήλο, στην Ερέτρια, στην Ιστιαία, 
στην Αίγινα, τις Κεγχρεές και το Λέχαιο. Lehmann- Hartleben (1963) 50-54 
264 Ο Oberhummer είχε κάνει µια µικρή νύξη για την ύπαρξη οχυρωµένου λιµανιού, αλλά τίποτα το 
συγκεκριµένο, που θα µπορούσε να µας βοηθήσει στον ακριβή εντοπισµό και ταύτιση της θέσης του 
λιµανιού. Oberhummer (1887) 13 σηµ. 1. Είναι πάντως αξιοσηµείωτη η έλλειψη ενδιαφέροντος για 
την ανεύρεση αλλά και απλή βιβλιογραφική ενασχόληση µε το λιµάνι της Λευκάδας, ένα τόσο 
σηµαντικό στοιχείο της πόλη που ένας από τους κύριους λόγους ίδρυσής της ήταν η σχέση της µε τη 
θάλασσα, είτε εµπορική είτε στρατηγική ήταν αυτή. 
265 Ο Κωστόγλου αναφέρει «λιµενικές εγκαταστάσεις». Κωστόγλου (1970) 329. Το ίδιο επιφανειακή 
είναι και η δεύτερη αναφορά. Ντουζούγλη (1989) 268 
266 Ανδρέου (1998) 178. Η ίδια διαχωρίζει και ποια θα ήταν η χρήση του κάθε λιµανιού. Έτσι το 
µεγάλο λιµάνι χρησιµοποιούνταν για τις πολεµικές επιχειρήσεις, το δεύτερο που βρισκόταν ακριβώς 
δίπλα στην πόλη προορίζονταν για εµπορικούς σκοπούς, ενώ το τρίτο βορειότερα για την διευκόλυνση 
των πλοίων που περνούσαν την διώρυγα.  
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στη χρονολόγησή του θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι ένα τέτοιο σηµαντικό έργο 

για την αποικία θα χτίστηκε αν όχι πριν από αυτή, σε πολύ σύντοµο χρονικό 

διάστηµα µετά την ίδρυσή της.  

 

Το τείχος  

 Η έκταση της πόλης ορίζεται από το τείχος, του οποίου η σηµερινή 

κατάσταση µπορεί να µας δώσει την αρχική του εικόνα σε ένα µεγάλο βαθµό, αν και 

πολλοί από τους λίθους του έχουν κλαπεί. Η χρονολόγηση του τείχους παρουσιάζει 

δυσκολίες, λόγω των λίγων ακόµη ερευνών , αλλά και επειδή το σύστηµα τειχοδοµίας 

παραµένει προβληµατικό στη µελέτη του267.  

 Μία από τις πρώτες περιγραφές ήταν του Partsch, ο οποίος στα τέλη του 19ου 

αιώνα ήταν φυσικό να βρει τα ερείπια του τείχους σε καλύτερη κατάσταση. Αναφέρει 

λοιπόν ότι σε κάποια σηµεία το τείχος σωζόταν σε ύψος που έφτανε τα 4 ½ µέτρα 

ύψος, ενώ το σύστηµα δόµησης ήταν το πολυγωνικό268. Ο Dörpfeld επίσης µε το 

συνεργάτη του Krüger δίνουν µία πολύ λιτή περιγραφή, ενώ ο δεύτερος παρατηρεί 

ότι το τείχος ανάγεται χρονικά τον 7ο αιώνα, περίοδο ίδρυσής της αποικίας από τους 

Κορινθίους269. 

 

 
Εικ.9 Τµήµα του βόρειου τείχους στην περιοχή Καλλιγόνι 

                                                 
267 Fiedler (1996) 161 
268 Partsch (1889) 8 
269 Πρώτη αναφορά στο τείχος από τον Dörpfeld στο Dörpfeld (1927) 156-157 και η δεύτερη µε τη 
χρονολόγηση στο Dörpfeld (1927) 267 
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 Η πιο πρόσφατη βιβλιογραφία δυστυχώς δεν µπορεί να µας δώσει µία 

ολοκληρωµένη εικόνα του τείχους270, κάτι που είναι πολύ σηµαντικό αφού το τείχος 

θα πρέπει να αποτέλεσε ένα από τα πρώτα πράγµατα που θα απασχόλησε τους 

αποικιστές. Το τείχος λοιπόν της αρχαίας πόλης διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση 

στο δυτικό τµήµα του. Η πορεία του δυτικού σκέλους είναι ακανόνιστη, καθώς 

ακολουθεί τις υψοµετρικές καµπύλες του λόφου. Ορθογώνιοι πύργοι σώζονται στη 

συµβολή του δυτικού σκέλους µε το νότιο, καθώς και στο µέσον του δυτικού 

σκέλους. Το καλύτερα διατηρηµένο τµήµα του τείχους είναι το δυτικό, το οποίο σε 

µερικά σηµεία σώζεται σε αρκετά µεγάλο ύψος. Προς το Βορρά χάνονται τα ίχνη του 

κάνοντας αδύνατο τον ορισµό της ακριβούς πορείας του, το ίδιο συµβαίνει και µε το 

νότιο σκέλος του. Ανατολικά σώζεται αποσπασµατικά σε ένα µέρος µόνο κατά µήκος 

της ακτής271. Βορειοανατολικά, προς την ακτή, και σε µήκος περίπου 350 µ. η 

θάλασσα καλύπτει τη νοητή προέκταση του τείχους, πράγµα που σηµαίνει µάλλον 

την άνοδο της στάθµης της θάλασσας κατά 3 µ. περίπου. Περιµετρικά το µήκος του 

τείχους φτάνει τα 4.000 µ., ενώ το µέγιστο µήκος κατά τον άξονα Βορά – Νότου είναι 

1.250 µ. και το µέγιστο πλάτος 1.000 µ.272 

 Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να είχαµε καλύτερη εικόνα για το ανατολικό 

σκέλος του τείχους, γιατί αυτό θα ήταν το σηµείο που θα µας έδειχνε κατά πόσο η 

πόλη ήταν εκτεθειµένη σε πιθανούς κινδύνους που θα ερχόταν από τη θάλασσα. Μία 

µικρή σχετικά προσπάθεια αποτύπωσης που πραγµατοποιήθηκε έδωσε ως 

αποτέλεσµα τον εντοπισµό δύο πυλών στο ανατολικό τείχος273. Παράλληλα το 

ανατολικό τείχος, ανάλογα µε το πόσες εισόδους είχε προς την ακτή και κατ’ 

επέκταση προς το λιµάνι, θα µπορούσε να αποδώσει τη σχέση της πόλης µε το λιµάνι. 

                                                 
270 Μία αποτύπωση της πορείας του τείχους δίνεται στο Αρχαιολογικό ∆ελτίο και αυτό λόγω της 
ανάγκης θεσµοθέτησης ζωνών προστασίας του αρχαιολογικού χώρου.  
271 Πλιάκου (1994) 393 
272 Ανδρέου (1998) 153-154. Με την αλλαγή της στάθµης έχει ασχοληθεί ο Murray (1982) 174 όπου 
και η σχετική βιβλιογραφία 
273 Στην πρώτη, τη βορειότερη πύλη που εντοπίστηκε, υπήρχε και ένα είδος εσωτερικής κατασκευής µε 
κλίµακα µέσα στο πλάτος του τείχους. Ανδρέου (1988β) 307 Από την ίδια αναφορά πληροφορούµαστε 
ότι το πλάτος του τείχους σε εκείνο το σηµείο ήταν 4,5 µέτρα καθώς και πληροφορίες για την 
κατασκευή του. Οι δύο όψεις του λοιπόν είναι κατασκευασµένες από µεγάλες δροµικές λιθοπλίνθους, 
αδρά δουλεµένες που ενισχύονται από µικρότερους αργούς λίθους, λατύπες, χώµα και όστρακα (πιν. 
169 γ) δυστυχώς δεν δίνονται πληροφορίες για τα όστρακα, τα οποία θα µπορούσαν να µας βοηθήσουν 
στη χρονολόγηση του τείχους. Ανδρέου (1988β) 307. Η δεύτερη, νοτιότερη, πύλη αναφέρεται µόνο 
στην τοπογραφική αποτύπωση για τις ανάγκες της προστασίας του αρχαιολογικού χώρου. Πλιάκου 
(1994) 393 
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Ο αριθµός των πυλών θα µαρτυρούσε την αναγκαιότητα της πρόσβαση της πόλης στο 

λιµάνι, κάτι που θα τόνιζε ακόµη περισσότερο τη σηµασία του λιµανιού.  

 
Εικ.10 Η περιµετρική γραµµή του τείχους  

 

Η πόλη 

 Η πόλη της αρχαίας Λευκάδας θα εκτεινόταν µέσα στα όρια των τειχών. 

Εντοπίζονται λοιπόν διάφορα διάσπαρτα οικοδοµικά λείψανα. Μεγαλύτερη 

συγκέντρωση αυτών των λειψάνων βρίσκονται στο µεσαίο από τους τρεις λόφους 

που ξεχωρίζουν στην περιοχή, του Κούλµου. Όπου η κλίση του εδάφους είναι µεγάλη 

δηµιουργούνταν κλίµακες, ώστε να επιτευχθούν προσβάσεις στον οµαλότερο αυχένα 

του λόφου. Επίσης στους λόφους δεν έχουµε το πολεοδοµικό σύστηµα που 

παρατηρείται στην πεδινή περιοχή274, για την οποία γίνεται λόγος παρακάτω. Είναι 

φυσικό το πολεοδοµικό σύστηµα να µη µπορεί να ακολουθήσει τη µορφολογία του 

εδάφους όταν αυτό εµφανίζει απότοµες υψοµετρικές διακυµάνσεις. 

 Η ύπαρξη πολεοδοµικού συστήµατος στη Λευκάδα δεν είναι δυνατό να 

διαπιστωθεί µόνο από τα αρχαιολογικά ευρήµατα που έχουν αναδείξει οι λίγες 

σχετικά σωστικές ανασκαφές. Η υπόθεση ότι όλη η αποικία της Λευκάδας από την 

αρχή της ίδρυσής της ακολουθούσε ένα ενιαίο πολεοδοµικό σύστηµα σχεδιασµένο 

από τους Κορινθίους, έχει υποστηριχθεί από την Ανδρέου. Η ίδια φαίνεται να φτάνει 
                                                 
274 Πλιάκου (1994) 393 Η συγκέντρωση λειψάνων στον µεσαίο από τους τρεις λόφους δεν φαίνεται να 
έχει και τόσο µεγάλη σηµασία 
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σε αυτό το συµπέρασµα έχοντας κατά νου το ότι στην Αµβρακία η εικόνα ενός 

πολεοδοµικού συστήµατος, το οποίο διαφαίνεται λόγω της αφθονίας των ευρηµάτων, 

ήταν ξεκάθαρη. Ακόµη κάτι το οποίο συνάδει προς αυτή την υπόθεση είναι ότι οι 

Κορίνθιοι έχουν ήδη στο ενεργητικό τους έργα διαµόρφωσης του φυσικού 

περιβάλλοντος, που έγιναν προς διευκόλυνσή τους σε διάφορους τοµείς: το εµπόριο 

και την καλλιέργεια275. 

Με βάση αυτά τα δύο στοιχεία η Ανδρέου προτείνει ένα πιθανό σχέδιο 

πόλεως που αποτελείται από οικοδοµικές νησίδες µε κατεύθυνση από Ανατολή προς 

∆ύση. Το µήκος τους ήταν περί τα 120 µ. και πλάτος 30 µ. αυτές οι διαστάσεις θα 

επέτρεπαν την οικοδόµηση δύο οικιών στο πλάτος µε την κατασκευή µεταξύ τους 

ενός αποχετευτικού αγωγού276. Οι οικοδοµικές νησίδες διακόπτονταν από λεωφόρους 

(πλάτους 5,50-6µ.) µε κατεύθυνση Β.-Ν. και στενότερες οδούς (πλάτους 4,5 µ.) µε 

κατεύθυνση Α-∆277. Οι λεωφόροι ακολουθούν την κατεύθυνση δρόµου ή δρόµων, οι 

οποίοι είναι φυσικό να υπήρχαν πριν την ίδρυση της αποικίας για την διέλευση 

κατοίκων άλλων περιοχών του νησιού. Ακόµη και σήµερα ο κεντρικός οδικός άξονας 

περνά κατά µήκος της περιοχής µεταξύ του λόφου Κούλµου και της ακτής, 

αποτελώντας στην ουσία τον κύριο επικοινωνιακό άξονα µεταξύ της σηµερινής 

πόλης της Λευκάδας και του υπόλοιπου νησιού. ∆εν είναι τυχαία λοιπόν ούτε από 

αυτή την άποψη η επιλογή της θέσης της αποικίας από τη µητρόπολη Κόρινθο.  

Η ολοκληρωµένη πρόταση της Ανδρέου για το πολεοδοµικό σύστηµα, 

βασίζεται περισσότερο σε αντιστοιχίες µε την άλλη αποικία της Κορίνθου, την 

Αµβρακία. Χωρίς βέβαια να αποκλείεται η ορθότητα της εικόνας που δίνουν οι 

απόλυτα συµµετρικές οικοδοµικές νησίδες που πλαισιώνονται από λεωφόρους και 

οδούς, ίσως δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα ως προς το µεγάλο αριθµό των 

δρόµων και την γεωµετρική ακρίβεια των οικοδοµικών τετραγώνων.  

                                                 
275 Ανδρέου (1998) 148. Όσον αφορά τη δραστηριότητα των Κορινθίων σε έργα αρκετά µεγάλα 
έχουµε την κατασκευή του ∆ιόρυκτου, βόρεια στο νησί της Λευκάδας, εγγειοβελτιωτικά έργα στην 
Αµβρακία Ανδρέου (1996-97) 148-149,159, αλλά και τη διάνοιξη δύο διωρύγων που συνδέουν την 
λίµνη Βουλκαριά της Ακαρνανίας βόρεια µε το Ιόνιο και νότια µε τον όρµο της σηµερινής Παλαίρου. 
Η πρώτη διώρυγα θεωρείται έργο ελληνιστικών χρόνων, χωρίς να αναφέρεται κάτι για τους 
Κορινθίους. Hood (1960) 13. Ενώ η δεύτερη είναι γνωστή και µε το όνοµα «Κανάλι της Κλεοπάτρας» 
Kolonas & Faisst (1992) 571-2 
276 Ανδρέου (1998) 157 
277 Αναλυτική παρουσίαση των λεωφόρων και των οδών δίνει η Ανδρέου. Ανδρέου (1998) 158-170. 
εδώ ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχει υπολογίσει της λεωφόρους σε 8 τον αριθµό και τις οδούς 35, χωρίς 
να υπάρχει αρχαιολογική τεκµηρίωση για όλες αυτές. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη ότι οι 
πύλες που διακόπτουν την πορεία του τείχους ήταν οι απολήξεις των λεωφόρων και των οδών. 
Ανδρέου (1998) 169 
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Οι σωστικές ανασκαφές εντός των τειχών της αρχαίας πόλης φέρνουν στο 

φως οικοδοµικά λείψανα κυρίως της ελληνιστικής εποχής, τα οποία παραµένουν 

ενταγµένα στο προϋπάρχον σχέδιο της αρχαϊκής εποχής. Ο χαρακτήρας λοιπόν αυτού 

του πολεοδοµικού συστήµατος φαίνεται ότι διατηρήθηκε για έξι αιώνες, διάστηµα 

κατά το οποίο η κατοίκηση της Λευκάδας ήταν συνεχής278. 

 Οι οµοιότητες µε την Αµβρακία, εκτός από το πολεοδοµικό σύστηµα 

συνεχίζονται και µε τις οικίες της αρχαίας Λευκάδας, όπως προκύπτει από 

ανασκαφικά δεδοµένα είχαν ίδιες διαστάσεις µε αυτές της Αµβρακίας και έχουν την 

ίδια διαρρύθµιση (εννέα δωµάτια)279.  

 

 
Εικ.11 Οι δρόµοι που διέτρεχαν την πόλη στο µήκος της  

 

Η ακρόπολη 

 Η µορφολογία του εδάφους στην αρχαία πόλη της Λευκάδος έχει δώσει 

αφορµή σε µελετητές280 να υποθέσουν την ύπαρξη ακρόπολης στην αποικία. Η 

καταλληλότερη θέση για την ακρόπολη θα ήταν στο νοτιοδυτικό άκρο του 
                                                 
278 Ανδρέου (1998) 156 
279 Ανδρέου (1998) 171 
280 Fielder (1996) 162.  
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οχυρωµένου οικισµού, το οποίο είναι και το υψηλότερο (υψόµετρο 111,50 µ.). Η 

θέση αυτή πληροί µια σειρά από σηµαντικές προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ως 

ακρόπολη. Καταρχήν ο χώρος που προσφέρεται (450 Χ 150 µ.) είναι αρκετός για να 

καλύψει τις ανάγκες µιας ακρόπολης. Η θέα, που έχει πολύ µεγάλη σηµασία για µία 

ακρόπολη, βοηθά στο να έχει κάποιος τον οπτικό έλεγχο τόσο µέσα στον τειχισµένο 

χώρο, όσο και έξω από αυτόν.  

 Πάνω στο νοτιοδυτικό λόφο έχουν εντοπιστεί θεµέλια ναόσχηµου 

οικοδοµήµατος281, κάτι που δεν αναιρεί την τοποθέτηση της ακρόπολης στο λόφο 

αυτό, γιατί είναι αρκετά σύνηθες το φαινόµενο να υπάρχουν ιερά πάνω σε 

ακροπόλεις.  

Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια στοιχεία που µάλλον δεν συνηγορούν στην 

ύπαρξη ακρόπολης. Το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί ένα δεύτερο, εσωτερικό τείχος για 

την καλύτερη προστασία της ακροπόλεως, η οποία αυτό το σκοπό κυρίως 

εξυπηρετούσε, δηλαδή την ασφάλεια για αυτούς που θα έφταναν εκεί. Επίσης στους 

πρόποδες του λόφου αυτού έχουν γίνει προσπάθειες µε εργασίες λάξευσης του 

βράχου να δηµιουργηθούν δρόµοι για την ευκολότερη πρόσβαση σε αυτό το υψηλό 

σηµείο282. Ίσως ο λόφος αυτός παρά τα πλεονεκτήµατα που του δίνει το γεωγραφικό 

ανάγλυφο να λειτουργούσε ως ιερός χώρος, τέµενος. Και γι αυτό η πρόσβαση σε 

αυτόν έπρεπε να είναι εύκολη.  

Η ακρόπολη θα µπορούσε να τοποθετηθεί και στον αµέσως βορειότερο και 

χαµηλότερο λόφο του Κούλµου, όπου ήταν χτισµένο το µεσαιωνικό κάστρο. Έτσι θα 

µπορούσαµε να συµπεράνουµε ότι σε έναν από τους ψηλότερους λόφους είχε 

τοποθετηθεί η ακρόπολη και ο άλλος λειτουργούσε ως τέµενος283. Το φαινόµενο του 

συνδυασµού ναού και ακρόπολης στο ίδιο ή σε διαφορετικό ύψωµα απαντάται και 

στην πόλη που κατεξοχήν συνδέεται µε τη Λευκάδα, όπως στην Ακροκόρινθο 

(λατρεία της Αφροδίτης)284 και την Απολλωνία όπου υπήρχε η ακρόπολη, αλλά και 

τέµενος σε χαµηλότερο ύψωµα285.  

 

Τα νεκροταφεία 

                                                 
281 Πλιάκου (1997) 42 
282 Ανδρέου (1998) 174. Για τη δηµιουργία κλιµακωτών αναβαθµών στο λόφο Πλιάκου (1994) 363 
283 Ανδρέου (1998) 175 
284 Ανδρέου (1998) 175 σηµ. 89 
285 Cabanes (1994) 529 
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 Η οργάνωση της πόλης κατά κάποιο τρόπο καθόρισε και τη θέση των 

νεκροταφείων. Έτσι τα νεκροταφεία ιδρύθηκαν σε χώρους βόρεια και νότια, έξω από 

τα τείχη της πόλης. Βόρεια στις σηµερινές θέσεις Τσεχλιµπού και Φραγκοκκλησιάς 

όπου παρατηρείται µια διαχρονία χρήσης από τους αρχαϊκούς έως τους ελληνιστικούς 

χρόνους286. Το νότιο νεκροταφείο αρχίζει ακριβώς έξω από το νότιο σκέλος του 

τείχους που από το ύψωµα του Κούλµου κατεβαίνει µέχρι τη θάλασσα. Ο πυρήνας 

του νεκροταφείου εντοπίζεται στις υπώρειες του Κούλµου, στη θέση Σπασµένη 

Βρύση, ενώ αραιότερες συστάδες τάφων ή οικογενειακοί περίβολοι υπάρχουν 

διάσπαρτοι και στην παραλιακή περιοχή287. Τάφοι όµως βρέθηκαν σε πυκνή µάλιστα 

διάταξη κατά µήκος σύγχρονων οδικών αρτηριών που κατά πάσα πιθανότητα 

ακολουθούσαν την πορεία αρχαίου δρόµου288.  

 Από τα ευρήµατα ενδεικτικά µόνο θα µπορούσαµε να αναφέρουµε κάποια που 

αποτυπώνουν τη σχέση της αποικίας µε τη µητρόπολη289. Τα κτερίσµατα, στα οποία 

γίνεται αναφορά παρακάτω, χρονολογικά δεν πλησιάζουν την περίοδο ίδρυσης της 

αποικίας, αλλά αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο της σχέσης Λευκάδας – Κορίνθου290. 

Έτσι έχουµε: Από το Βόρειο νεκροταφείο µελαµβαφή οινοχόη µε λεπτό εξίτηλο 

γάνωµα, η οποία τοποθετείται χρονικά το τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.291. 

Κορινθιακή οπισθότµητη προχοϊσκη µε ίχνη ταινιών από µελανό εξίτηλο γάνωµα, 

που χρονολογείται στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ.292. Επίσης µία λήκυθο του τελευταίου 

τέταρτου του 5ου αιώνα π.Χ.293. Επίσης από το Βόρειο νεκροταφείο δύο άβαφες 

                                                 
286 Για το Βόρειο νεκροταφείο στο Αρχαιολογικό ∆ελτίο έχουµε: Α.∆. 23 (1968) Χρον 321, Α.∆. 24 
(1969) Χρον. 278 Α.∆. 29 (1973-74) Χρον. 590, Α.∆. 42 (1987), Χρον, 320, Α.∆. 47 (1992) Χρον. 
278-286, Α.∆. 48 (1993) Χρον. 287-290, Α.∆. 49 (1994) Χρον. 388-391σσ. Για το Νότιο Νεκροταφείο 
έχουµε Α.∆. 25 (1970) Χρον. 329-332, Α.∆. 26 (1971) Χρον. 351-357, Α.∆. 27 (1972) Χρον. 486-493, 
Α.∆. 28 (1973) Χρον. 428-429, Α.∆. 29 (1973-74) Χρον. 591, Α.∆. 32 (1977) Χρον. 156, Α.∆. 33 
(1978) Χρον. 184, Α.∆. 34 (1979) Χρον. 269, Α.∆. 36, (1981) Χρον. 277-278, Α.∆. 38 (1983) Χρον. 
233, Α.∆. 39 (1984) Χρον. 188 Α.∆. 42 (1987) Χρον. 320, Α.∆. 45 (1990) Χρον. 250-254, Α.∆. 47 
(1992) Χρον. 286-291 
287 Ντουζούγλη (1990) 250-251 
288 Ανδρέου (1994) 198 
289 Όπως έχει αναφερθεί ήδη στην εισαγωγή δεν µπορεί να δοθεί µεγάλη βαρύτητα στις οµοιότητες 
των αγγείων που βρίσκονται στην αποικία µε αυτά της µητρόπολης. Και αυτό γιατί ειδικά για την 
Κόρινθο, λόγω της µεγάλης παραγωγής κεραµικής και της ευρείας εξάπλωσής της, δε θα σήµαινε κάτι 
σηµαντικό η ύπαρξη κορινθιακής κεραµικής σε µία από τις αποικίες της. 
290 Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα αποτελεί το ότι η µοναδική πηγή πληροφοριών για τα 
ευρήµατα, το Αρχαιολογικό ∆ελτίο, δεν δίνει συστηµατικά τα στοιχεία όλων των ευρηµάτων για να 
µπορέσει κάνείς να τα αξιοποιήσει καταλλήλως. 
291 Βρέθηκε στην πώρινη σαρκοφάγο Τ3. Aριθ. Μουσ. Λευκάδας 928 Ντουζούγλη (1992) 279, για 
τυπολογικά παράλληλα Corinth XIII σ. 302 αριθ. D-5,C  
292 Βρέθηκε στην πώρινη σαρκοφάγο Τ9. Aριθ. Μουσ. Λευκάδας 962 Ντουζούγλη (1992) 281, για 
τυπολογικά παράλληλα Corinth XIII πιν. 34,. Ταφ. 254-1 σ.213 
293 Βρέθηκε σε κιβωτιόσχηµο τάφο Τ20. Ζάχος (1992) 284, για τυπολογικά παράλληλα Corinth XIII σ. 
273 αριθ. 423-426  
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οινοχόες τύπου Β294, ο τύπος αυτού του αγγείου είναι το αριθµητικά συνηθέστερο 

κτέρισµα που χαρακτηρίζεται ως οινοχόη από καταλόγους της Κορίνθου295. Για το 

νότιο νεκροταφείο δυστυχώς δεν είναι δυνατή η αναφορά σε συγκεκριµένα αγγεία 

γιατί δεν δίνονται στοιχεία για αυτά, τα οποία να είναι ικανά να αποδείξουν τη σχέση 

Λευκάδας µε την Κόρινθο. Πάντως και στα δύο νεκροταφεία παρατηρείται µεγάλη 

διάρκεια χρήσης ξεκινώντας από τα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. και φτάνοντας µέχρι και 

τον 2ο αιώνα π.Χ. 

 Επίσης στην περιοχή της Σπασµένης Βρύσης έχουν βρεθεί τµήµατα ταφικών 

περιβόλων οι οποίοι χρονολογούνται µεν από το τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. µέχρι το 

τέλος του 2ου αιώνα π.Χ., είναι δε ένα στοιχείο που απαντάται και σε άλλες αποικίες 

της Κορίνθου296.  

 Τα νεκροταφεία µας δίνουν στοιχεία για µία συνεχή σχέση µε τη µητρόπολη, 

που αντικατοπτρίζεται σε ευρήµατα που είτε είναι εισηγµένα από εκεί είτε µοιάζουν 

στην τεχνοτροπία µε τα κορινθιακά και τα οποία προέρχονται από ντόπια εργαστήρια 

της αποικίας. Ωστόσο µέσα από τη µελέτη των ευρηµάτων στα νεκροταφεία δεν ήταν 

δυνατόν να εντοπιστούν στοιχεία από την περίοδο ίδρυσης της αποικίας.  

 

Τα εργαστήρια  

 Τα ντόπια εργαστήρια κεραµικής κάνουν την εµφάνισή τους στη Λευκάδα τα 

τέλη του 4ου αιώνα. Η θέση τους µέσα στην πόλη πιθανό να ήταν κοντά στο λιµάνι, 

δίπλα στο ανατολικό τείχος της πόλης297. Από τα πλέον ενδιαφέροντα ευρήµατα, τα 

οποία µπορούν να µας οδηγήσουν σε ενδιαφέροντα συµπεράσµατα, είναι τα έντυπα 

σφραγίσµατα σε λαβές οξυπύθµενων αµφορέων298. Για τα σφραγίσµατα αυτά έχουν 

βρεθεί παράλληλα από διάφορες περιοχές, κάτι που σηµαίνει ότι η Λευκάδα 

τουλάχιστον κατά τον 3ο αιώνα π.Χ. είχε σχέσεις κυρίως µάλλον εµπορικές µε Θάσο, 

Αττική, Κνίδο, Κέρκυρα. Η έλλειψη ενσφράγιστων λαβών αµφορέων από τη 

                                                 
294 Βρέθηκαν σε κιβωτιόσχηµο τάφο. Aριθ. Μουσ. Λευκάδας 2214 και 2324. Ντουζούγλη (1993) 300.  
295 Corinth XIII 136-137. Αντιρρήσεις για τον τύπο του αγγείου εκφράζει η Ανδρέου, θεωρεί ότι θα 
πρέπει ο συγκεκριµένος τύπος να χαρακτηριστεί λήκυθος και παραθέτει τα επιχειρήµατά της. Ανδρέου 
(1994) 200 
296 Ανδρέου (1987) 320 Ταφικοί περίβολοι έχουν βρεθεί και στην Αµβρακία, το Ανακτόριο, την 
Αλυζία, αν αναλογιστούµε ότι οι πόλεις αυτές συνδέονταν µε την ιδιότητα της αποικίας της Κορίνθου, 
είναι εύλογο να σκεφτεί κανείς ότι αυτό το κοινό σηµείο είναι αποτέλεσµα της σχέσης των πόλεων µε 
την Κόρινθο.  
297 Ανδρέου (1990) 57 
298 Ανδρέου (1990) 55 
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µητρόπολη Κόρινθο299, ίσως σηµαίνει ότι οι σχέσεις µητρόπολης – Λευκάδας δεν 

ήταν πολύ στενές τον 3ο αιώνα π.Χ.  

 

 Εκτός από την κεραµική ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα κάτοπτρο του 4ου αιώνα 

π.Χ., πάνω στο οποίο εικονίζονται δύο µορφές. Οι µορφές ταυτίζονται λόγω των 

επιγραφών ως η Κόρινθος και η Λευκάδα, η οποία στεφανώνει την καθήµενη στο 

θρόνο µορφή300. Η κίνηση αυτή είναι φανερά συµβολική, για τις σχέσεις της 

Κορίνθου µε τη Λευκάδα. 

 
Εικ.12 Σχέδιο της απεικόνισης του κατόπτρου.  

 

Επικράτεια της Λευκάδας  

 Ο ορισµός της επικράτειας της Λευκάδας301 αποτελεί µια ενδιαφέρουσα 

περίπτωση, λόγω της σχέσης της µε το Σόλλιον, το οποίο είναι πολύ πιθανό να 

βρισκόταν µέσα στα όρια αυτής, µε µεγάλη πιθανότητα η κώµη του Σολλίου302 είχε 

τη δική του επικράτεια. Έτσι λοιπόν παρατηρείται το γεγονός ότι η επικράτεια της 

Λευκάδας δεν περιορίζεται στο νησί αλλά και στη χερσόνησο της Πλαγιάς. 

 Στο νησί θα µπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι εφόσον δεν υπάρχει άλλη 

µεγάλη πόλη (όπως έχει αναφερθεί παραπάνω) η Λευκάδα είχε τον έλεγχο 

ολόκληρου του νησιού. Εντούτοις θα ήταν υπερβολικό να συµβαίνει κάτι τέτοιο, 

                                                 
299 Αν και ο αριθµός των ενσφράγιστων λαβών που βρέθηκε δεν ήταν πολύ µεγάλος. Ανδρέου (1990) 
57 
300 Dumont (1872) 21. Η αναφορά προέρχεται από αρκετά παλιά βιβλιογραφική πηγή, η οποία δε δίνει 
πολλές πληροφορίες για τον τόπο εύρεσης του κατόπτρου  
301 Αναφορά για την επικράτεια της Λευκάδας έγινε και στο υποκεφάλαιο για τις πηγές σε σχέση µε 
την τοπογραφία 
302 Σε περίπτωση που δεχθούµε ως σωστή την υπόθεση ότι το Σόλλιον βρίσκεται στην ακτή της 
Πλαγιάς, στο φρούριο του Αγίου Γεωργίου.  
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γιατί ο σκοπός της µητρόπολης δεν ήταν ο έλεγχος όλου του νησιού, αλλά του 

καναλιού. Κατά συνέπεια το βόρειο τµήµα του νησιού και κυρίως η ανατολική ακτή 

του εντάσσεται µε ασφάλεια στη χώρα της πόλης. Οι ορεινοί όγκοι δεν επιτρέπουν 

την άµεση πρόσβαση προς τη δυτική πλευρά του νησιού, κάτι που όµως δεν 

αποτελούσε ζητούµενο για τους Κορινθίους. Προς τα νότια η επικράτεια θα 

µπορούσε να φτάνει µέχρι το σηµερινό Νυδρί, κάτι που όµως δεν θα εξυπηρετούσε 

σε κάτι τους κατοίκους της πόλης, λόγω του ορεινού εδάφους. Νοτιότερα βέβαια 

υπάρχουν δύο όρµοι (του Βλυχού και της Βασιλικής), οι οποίοι θα αποτελούσαν πόλο 

έλξης για την Κόρινθο, για τη δηµιουργία λιµανιών. Ωστόσο µια τέτοια µαρτυρία δεν 

υπάρχει στις γραπτές πηγές και δεν έχουν εντοπιστεί αρχαιολογικά κατάλοιπα. 

 Στην αντίπερα όχθη η δυτική ακτή της ακαρνανικής γης ανήκε µάλλον στην 

επικράτεια της Λευκάδας. Όµως αυτή δεν µπορεί να επεκταθεί πέραν των ορεινών 

όγκων που βρίσκονται στο µέσο της χερσονήσου, γιατί η αρχαία Πάλαιρος θα 

διεκδικούσε και αυτή την χώρα που της αναλογούσε.  

 

Πλεονεκτήµατα της θέσης της Λευκάδας 

Η επιλογή της Κορίνθου να ιδρύσει µία αποικία στη θέση της Λευκάδας 

συνοδεύεται από πλεονεκτήµατα, τα οποία το πιθανότερο είναι οι οικιστές να είχαν 

λάβει υπόψη τους. Τα πλεονεκτήµατα αυτά είναι α) έλεγχος ναυσιπλοΐας από την 

είσοδο του Αµβρακικού κόλπου και το βόρειο Ιόνιο, µέχρι τον κόλπο του ∆ρεπάνου, 

β) ασφαλής ελλιµενισµός στα πλοία, γ) παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών 

προϊόντων, δ) απορρόφηση έργων κορινθιακών εργαστηρίων303. 

 Όσον αφορά το πρώτο πλεονέκτηµα µάλλον είναι προφανές ότι αυτός ήταν ο 

πρωταρχικός στόχος των Κορινθίων. Αφού οι ίδιοι έκαναν το κανάλι πλεύσιµο σε 

όλο του το µήκος, φυσικό ήταν να καρπωθούν τα οφέλη από µία τέτοια κίνηση. Η 

κατεύθυνσή του άξονα της πόλης Βορρά Νότου δεν είναι απόλυτα κάθετη, αλλά 

βορειοδυτική προς νότιοανατολική µε αποτέλεσµα να υπάρχει από εκεί οπτική επαφή 

όχι µόνο µε σηµείο του καναλιού που βρίσκεται µπροστά στην πόλη, αλλά και µε την 

είσοδο του καναλιού. Τα πλοία άλλων πόλεων θα προτιµούσαν να διέρχονται το 

στενό από το να πλέουν γύρω από το νησί για δύο λόγους, ο πρώτος είναι η συντοµία 

και ο δεύτερος η ασφάλεια, γιατί θα απέφευγαν το πέρασµα από το νότιο ακρωτήριο 

                                                 
303 Ανδρέου (1994) 196 



 71

του νησιού, όπου οι άνεµοι είναι πολύ δυνατοί304. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι πολλά 

ήταν τα πλοία που διάλεγαν να περάσουν από το κανάλι. Εποµένως οι κάτοικοι της 

Λευκάδας άµεσα και οι Κορίνθιοι έµµεσα είχαν τον οπτικό και όχι µόνο έλεγχο του 

στενού τη στιγµή που αυτό χρησιµοποιούνταν από ένα µεγάλο αριθµό πλοίων. Αν 

αναλογιστούµε την πιθανότητα το Σόλλιον να βρισκόταν στην απέναντι ακτή ο 

έλεγχος θα µπορούσε να γίνει πλήρης και αποτελεσµατικός. Βέβαια στον όρο έλεγχος 

περιλαµβάνεται ενδεχοµένως και οικονοµική επιβάρυνση ως τέλος για το πέρασµα 

από το στενό305. 

 Ο έλεγχος της περιοχής έχει και ένα άλλο σκέλος, αυτό των πύργων – 

φρουρίων. Πρόκειται για κατασκευές που βρίσκονται σε πολλά στρατηγικά σηµεία 

της χερσονήσου της Πλαγιάς. Από αυτούς τους πύργους άλλοι έχουν χτιστεί στα 

παράλια της χερσονήσου για τον έλεγχο κυρίως του καναλιού, ενώ άλλοι στην 

ενδοχώρα για τη φύλαξη περασµάτων, τα οποία αποτελούσαν τους κύριους χερσαίους 

επικοινωνιακούς διαύλους µεταξύ των αποικιών306.  

 Για τον ασφαλή ελλιµενισµό, ουσιαστικά βλέπουµε ότι πρόκειται για ένα 

χώρο µε τριπλή ιδιότητα, αφού δεν αποτελεί ένα λιµάνι που εξυπηρετούσε µόνο τα 

πλοία της αποικίας, αλλά και άλλων πόλεων. Μία ακόµη χρήση του λιµανιού είναι  

σε περιόδους πολεµικών συρράξεων κατά τις οποίες το λιµάνι της Λευκάδας 

αποτέλεσε λύση για τον ελλιµανισµό συµµαχικών πλοίων. Επιπλέον το λιµάνι θα 

διευκόλυνε το εµπόριο των Κορινθίων, το οποίο είχε ήδη αρχίσει έναν αιώνα πριν την 

ίδρυση της αποικίας.  

 Το θέµα της αγροτικής παραγωγής θα ήταν επίσης από τα πρώτα που 

απασχόλησαν τους Κορινθίους για την επιλογή της θέσης. Επειδή η αποικία 

βρισκόταν µακριά από τη µητρόπολη και δεν υπήρχε η δυνατότητα παροχής 

βοήθειας, θα έπρεπε η Λευκάδα να εξασφαλίσει την αυτάρκειά της. Η θέση της 

αποικίας ευνοεί την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, γιατί υπάρχει επαρκής 

χώρος ανάπτυξης βόρεια και νότια του οικισµού. Οι περιοχές µάλιστα αυτές είναι και 

                                                 
304 Στο σηµείο αυτό ακόµη και το καλοκαίρι οι άνεµοι είναι ισχυροί αποτρέποντας ακόµη και σήµερα 
τα σκάφη να περάσουν από εκεί. 
305 Σε αυτό τον έλεγχο σηµαντικό ρόλο θα έπαιξε και ο νότιος µόλος στον οποίο έχει γίνει ήδη εκτενής 
αναφορά. 
306 Όλα αυτά τα φρούρια και οι πύργοι περιγράφονται µε λεπτοµέρειες από τον Murray. Murray (1982) 
184 κ.ε. Ο ίδιος δεν αναφέρει ότι όλα αυτά είναι έργα των Κορινθίων, η άποψη της Ανδρέου είναι ότι 
όλα αυτά τα κτίσµατα εντάσσονται στα πλαίσια σχεδίου από τους Κορινθίους για την ασφάλεια της 
περαίας προς την ακαρνανική γη, και του καναλιού. Ανδρέου (1998) 149. Επίσης αρκετές από αυτές 
τις θέσεις έχουν αποτελέσει υποθέσεις για την ταύτιση του Σολλίου µε αυτές. Σε περίπτωση µάλιστα 
που επαληθεύονταν κάποια από τις υποθέσεις, δεν θα ερχόταν σε αντίθεση µε την παραπάνω άποψη. 
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από τις λίγες πεδινές περιοχές της Λευκάδας, οι οποίες βρίσκονται κοντά στη 

θάλασσα (το απαραίτητο στοιχείο για την ίδρυση της αποικίας). Η έκταση των 

καλλιεργήσιµων περιοχών ήταν ικανή να θρέψει τον πληθυσµό της Λευκάδας, 

τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της.  

 Τέλος η αποικία θα απορροφούσε ως ένα σηµείο κάποια από τα προϊόντα 

κεραµικής. Το επιχείρηµα αυτό ως πλεονέκτηµα θα µπορούσε να σταθεί µόνο στην 

αρχή της περιόδου της πορείας της Λευκάδας ως αποικίας, γιατί από ένα σηµείο και 

ύστερα η εισηγµένη κεραµική εκτοπίζεται και τη θέση της παίρνουν εντόπια 

προϊόντα. Ο εκτοπισµός αυτός συντελείται µάλλον προς τα τέλη του 4ου αιώνα 

π.Χ.307. 

                                                 
307 Ανδρέου (1994) 204 
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Σόλλιον 
 

 Οι πληροφορίες και οι ενδείξεις που έχουµε στη διάθεσή µας, οδηγούν σε µία 

πρώτη διαπίστωση ότι το Σόλλιον308 αποτελούσε µία από τις κορινθιακές αποικίες 

στην Ακαρνανία. Η παρουσία του έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών µελετητών 

λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει. Πολλές από αυτές οφείλονται στο 

γεγονός ότι τα στοιχεία, ιστορικά και αρχαιολογικά, δεν είναι σαφή, όχι µόνο για το 

χαρακτήρα της πόλης, αλλά και για την ακριβή ταύτιση της θέσης στο χώρο. 

 

Γραπτές πηγές  

 Στις ιστορικές πηγές το Σόλλιον εµφανίζεται αργότερα σε σχέση µε τις άλλες 

αποικίες της Κορίνθου309. Έτσι ενώ οι δράσεις της Λευκάδος και του Ανακτορίου 

απαντώνται ήδη από τα αρχαϊκά χρόνια310, η πρώτη αναφορά για το Σόλλιον έρχεται 

µε την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέµου. Τα πλοία των Αθηναίων πλέουν προς 

την κορινθιακή αποικία, καταλαµβάνουν το Σόλλιον και παραδίδουν στην 

ακαρνανική Πάλαιρο την πόλη του, αλλά και τη χώρα του:  

«Oƒ d' ™n ta‹j ˜katÕn nausˆn 'Aqhna‹oi œti Ôntej perˆ  PelopÒnnhson SÒlliÒn 
te Korinq…wn pÒlisma aƒroàsi kaˆ paradidÒasi Palaireàsin 'Akarn£nwn 
mÒnoij t¾n gÁn kaˆ pÒlin nšmesqai:»311 
 Η δεύτερη µνεία στις ιστορικές πηγές γίνεται µε αφορµή την επιχείρηση του 

∆ηµοσθένη στην Ακαρνανία ύστερα από την αποτυχηµένη προσπάθεια του Ασώπιου 

να υποτάξει τη Λευκάδα312. Ο ∆ηµοσθένης πλέει µε σκοπό να κυριεύσει τη Λευκάδα, 

όµως καθώς οι Ακαρνάνες ήταν έτοιµοι να απαλλαγούν από την πάντα εχθρική προς 

αυτούς Λευκάδα, ο ∆ηµοσθένης αλλάζει γνώµη και πλεύση, µε παρακίνηση των 

Μεσσηνίων, και έτσι καταλήγει στο Σόλλιον313. Η φράση µάλιστα που θα µας 

απασχολήσει µε την ερµηνεία της και που απαντάται συχνότατα στη βιβλιογραφία: 

«paršpleusen ™j SÒllion» έχει γίνει αφορµή για πολλές αντικρουόµενες απόψεις.  

                                                 
308 Geyer (1927) στ. 932-933. Meyer (1975) στ. 261. Lauffer (1989) 628. Fell (2001) στ. 703.  
309 Φαράκλας (1991) 221 
310 Oberhummer (1887) 71-72 
311 Θουκυδίδης 2,30,1 
312 « aÙtÕj d� pleÚsaj ™j Leuk£da kaˆ ¢pÒbasin ™j N»rikon poihs£menoj ¢nacwrîn 
diafqe…retai aÙtÒj te kaˆ tÁj strati©j ti mšroj ØpÕ tîn aÙtÒqen te xumbohqhs£ntwn kaˆ 
frourîn tinîn Ñl…gwn. »Θουκυδίδης 3,7,4 
313 « ¥raj oân xÚmpanti tù strateÚmati ¢pÕ tÁj Leuk£doj ¢kÒntwn tîn 'Akarn£nwn 
paršpleusen ™j SÒllion.» Θουκυδίδης 3,95,1-2 
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 Και η τρίτη σηµαντικότερη αναφορά στο Σόλλιον στις ιστορικές πηγές γίνεται 

από το Θουκυδίδη314 και αφορά στο ότι οι Κορίνθιοι δεν έλαβαν πίσω το Σόλλιον  και 

όχι µόνο, κατά τη Νικίειο ειρήνη (421 π.Χ.). Αυτή ήταν και η τελευταία αναφορά που 

αφορούσε στην ιστορική πορεία του Σολλίου και που σηµατοδοτούσε ταυτόχρονα 

την διακοπή των σχέσεων της Κορίνθου µε την αποικία.  

 

Χαρακτήρας της πόλης315 

 Ο χαρακτήρας της πόλης του Σολλίου παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε σχέση µε 

άλλες αποικίες της Κορίνθου. Αυτό συµβαίνει, γιατί εκτός από τις λίγες γραπτές 

αναφορές δεν έχουµε πληροφορίες ούτε από επιγραφές, αλλά ούτε και από 

νοµίσµατα316, αφού δεν έχουµε νοµίσµατα που να προέρχονται από αυτή την πόλη. Η 

έλλειψη νοµισµάτων µας οδηγεί στο να µην προσδώσουµε στο Σόλλιον εµπορικό 

χαρακτήρα. Οι υπόλοιπες αποικίες στο χώρο εµφανίζουν νοµίσµατα ήδη πριν το 431 

π.Χ. Έτσι δεν θα ήταν φυσιολογικό για µία πόλη, που ένας από τους βασικότερους 

στόχους της ήταν η εµπορική δραστηριότητα, να µην έχει παρουσιάσει δικά της 

νοµίσµατα. 

 Αφού λοιπόν το Σόλλιον δεν είχε αµιγώς εµπορικό χαρακτήρα, σε τι 

εξυπηρετούσε η ίδρυσή του; Αλλά και τι σηµαίνει η έλλειψη νοµισµάτων της 

αποικίας; Ο Oberhummer για πρώτη φορά έκανε λόγο για εξάρτηση του Σολλίου από 

τη Λευκάδα ή το Ανακτόριο, χωρίς να αµφισβητεί την ίδρυσή του από τους 

Κορινθίους317. Το πιο λογικό θα ήταν η πόλη αυτή να είναι η Λευκάδα, γιατί οι 

αναφορές του Σολλίου στις πηγές κάνουν φανερή αυτή τη γεωγραφική και πολιτική 

                                                 
314 «Kor…nqioi d� parÒntwn sf…si tîn xumm£cwn Ósoi oÙd' aÙtoˆ ™dšxanto t¦j spond£j 
(parek£lesan d� aÙtoÝj aÙtoˆ prÒteron), ¢ntšlegon to‹j Lakedaimon…oij, § m�n ºdikoànto oÙ 
dhloàntej ¥ntikruj, Óti oÜte SÒllion sf…sin ¢pšlabon par' 'Aqhna…wn oÜte 'AnaktÒrion e‡ tš 
ti ¥llo ™nÒmizon ™lassoàsqai,» Θουκυδίδης 5,30,2 
315 Θα ήταν χρήσιµο να οριστεί µια αρχή που να καθορίζει τι ονοµάζουµε πόλις και τι κώµη. Οι 
προϋποθέσεις για να οριστεί ένας οικισµός ως πόλις είναι η παραγωγική της αυτοτέλεια, δηλαδή η 
έκταση της χώρας της να µπορεί να θρέψει τους κατοίκους τις, που θα την κατατάσσει θεσµικά ως 
πόλιν ισότιµη ανάµεσα στις άλλες πόλεις. Και το µέγεθός της το οποίο αν µεταφράζεται σε µικρό 
πληθυσµό κατοίκων, που δεν επαρκούν για την υπεράσπιση της χώρας και της πόλης, ή σε µικρής 
έκτασης χώρα µη ικανής να θρέψει τους κατοίκους της, τότε ο οικισµός ονοµάζεται κώµη και είναι 
πιθανή  η εξάρτησή του από κάποια αυτοτελή και αυτόνοµη πόλη. Φαράκλας (1996) 71 σηµ. 1. 
∆ηλαδή η αυτάρκεια, σε όλες της τις διαστάσεις που µπορεί αυτή να πάρει, είναι απαραίτητη σε µία 
µορφή οικισµού, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εκφοράς της πολιτικής άποψης και διεκδίκησης 
πολιτικών δικαιωµάτων και κατά συνέπεια να φτάσει σε µία µορφή ανεξαρτησίας. Αν η αυτάρκεια δεν 
επιτυγχάνεται, ενδέχεται ο οικισµός να τελεί υπό την κυριαρχία άλλης πόλης. 
316 ∆ύο νοµίσµατα που εµφανίζονταν ότι ήταν του Σολλίου απορρίφθηκαν από τον Imhoof-Blumer  
Imhoof-Blumer (1878) 156  
317 Oberhummer (1887) 31. Η σχέση µεταξύ Σολλίου και Ανακτορίου δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί 
σε γραπτές πηγές ή σε κάποια άλλη βιβλιογραφική αναφορά. 
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σχέση. Πιο συγκεκριµένα: οι Ακαρνάνες µε τη βοήθεια των Αθηναίων υποτάσσουν 

το Σόλλιον προκειµένου να φθάσουν πιο κοντά στο στόχο τους, να κατακτήσουν τη 

Λευκάδα. Εκεί συγκεντρώνονται όταν οι σύµµαχοι Αθηναίοι βρίσκονται ακόµη στο 

νησί και τους περιµένουν, θέση στρατηγική για άσκηση πίεσης από απόσταση. 

Επίσης όταν οι Ακαρνάνες κατέλαβαν το Σόλλιον δεν το ενέταξαν στο Κοινό τους ως 

πόλη, αλλά το παρέδωσαν στην Πάλαιρο318 ως κώµη. Και το πιο πιθανό είναι και 

πριν κώµη να ήταν, εξαρτηµένη από τη Λευκάδα. Ένα γεγονός που αναφέρει ο 

Θουκυδίδης319 από τον ίδιο χώρο και χρονική περίοδο είναι όταν το Ανακτόριο 

καταλήφθηκε από τους Ακαρνάνες εδιώχθησαν οι προηγούµενοι κάτοικοι και τη 

θέση τους πήραν κάτοικοι άλλων ακαρνανικών πόλεων, ενώ η πόλη µπήκε κανονικά 

στο ακαρνανικό Κοινό320. 

 Η σύγχυση που προκαλεί η αναφορά του Θουκυδίδη για το Σόλλιον µε δύο 

χαρακτηρισµούς, πόλιν και πόλισµα321, στην ίδια µάλιστα πρόταση, µας οδηγεί στη 

σκέψη ότι και ο ίδιος ο ιστορικός δεν είχε ακριβή ιδέα για το πώς να το ονοµάσει. 

Από την άλλη όµως µε τον όρο πόλις χαρακτηρίζει τον οικισµό, δίνοντάς µας ένα 

στοιχείο για τον οικιστικό χαρακτήρα του, ότι δηλαδή είχε τη µορφή µιας πόλης322. 

Τέλος µία υστερότερη πηγή ο Στέφανος Βυζάντιος ονοµάζει το Σόλλιον πολίχνιον323, 

αλλά µάλλον δεν µπορούµε να εµπιστευόµαστε σε λεπτά θέµατα θεσµικής διάκρισης 

ύστερους συγγραφείς, όπως το αν ένας οικισµός είναι πόλη µε τη θεσµική ή την 

οικιστική έννοια του όρου πόλις324.  

Έχοντας αυτά κατά νου η εξάρτηση του θεσµικά χαρακτηριζόµενου ως κώµης 

οικισµού από µία πόλη, είναι πολύ πιθανή. Αυτή η πόλη, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, είναι η Λευκάδα. Αυτό το συµπέρασµα εξάγεται εκτός από τις γραπτές 

πηγές και από την εξέταση της γεωγραφικής θέσης του Σολλίου. Παίρνοντας ως βάση 

ότι για να αποτελούσε το Σόλλιον µια πόλη θα έπρεπε να είχε το κέντρο της, δηλαδή 

ένα οικισµό, αλλά και τη χώρα της, µία έκταση που θα έπρεπε τουλάχιστον να 

µπορούσε να συντηρήσει τον πληθυσµό του οικισµού. Αν δεχτούµε ότι το Σόλλιον 
                                                 
318 Η θέση της αρχαίας Παλαίρου ήταν στην Κεχροπούλα, κοντα στην λίµνη Βουλκαριά. Kirsten 
(1942) 2456 
319 «kaˆ ™kpšmyantej [Korinq…ouς]  aÙtoˆ 'Akarn©nej o„k»toraj ¢pÕ p£ntwn œscon tÕ cwr…on. 
» Θουκυδίδης 4,49,1 
320 Φαράκλας (1991) 222-223 
321 «Oƒ d' ™n ta‹j ˜katÕn nausˆn 'Aqhna‹oi œti Ôntej perˆ PelopÒnnhson SÒlliÒn te Korinq…wn 
pÒlisma aƒroàsi kaˆ paradidÒasi Palaireàsin 'Akarn£nwn mÒnoij t¾n gÁn kaˆ pÒlin 
nšmesqai » Θουκυδίδης 2,30,1 
322 Φαράκλας (1991) 223 
323 «SÒllion, Kor…nqou pol…cnion.» Στέφανος Βυζάντιος 
324 Φαράκλας (1991) 223 
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βρισκόταν µεταξύ Παλαίρου και Λευκάδος, όπως µαρτυρούν οι πηγές, οι µόνες 

χώρες που διακρίνονται εκεί είναι των δυο αυτών µεγάλων πόλεων. Εποµένως η 

χώρα του Σολλίου θα πρέπει να εντασσόταν στη χώρα της µιας ή της άλλης και 

επειδή ιστορικά συνδέεται µε τη Λευκάδα, προκύπτει το ασφαλές σχετικά 

συµπέρασµα, ότι ήταν εξαρτηµένο από αυτή την πόλη325. 

 

Προτάσεις παλαιοτέρων µελετητών για τη θέση του Σολλίου. Επιχειρήµατα και 

κριτική αυτών των θέσεων. 

 

Η παρουσίαση των υποθέσεων ακολουθεί τη γεωγραφική τους θέση, δηλαδή 

όπως οι θέσεις εµφανίζονται στο χάρτη από βόρεια προς νότια για τις προτεινόµενες 

στην ενδοχώρα θέσεις και την ακτογραµµή της χερσονήσου της Πλαγιάς προς την 

υπόλοιπη Ακαρνανία. 

 

 Υπόθεση 1η  Η πρώτη πρόταση τοποθετεί το Σόλλιον βόρεια της 

χερσονήσου της Πλαγιάς, κοντά στη λίµνη Μυρτούντιον326 (σηµερινή λίµνη 

Βουλκαριά). Νεώτεροι µελετητές το τοποθετούν σε ένα λόφο που υψώνεται εκεί 

κοντά, λόφος της Βίγλας ή Πολυβολείο327.  

Οι Faisst και Κολώνας θεωρούν ότι το λιµάνι που υπάρχει στη δυτική όχθη 

της λίµνης Μυρτούντιον ταυτίζεται µε το Σόλλιον. Στο λόφο της Βίγλας, ο οποίος 

βρίσκεται δυτικά της λίµνης, βρέθηκαν αρχαιολογικά στοιχεία στα οποία 

στηρίχθηκαν οι µελετητές για να χαρακτηρίζουν το λόφο ακρόπολη της περιοχής. Οι 

µελετητές στηρίζουν την υπόθεσή τους σε ένα πλεονέκτηµα της θέσης αυτής, έναντι 

του κοντινού Ανακτορίου. Το πλεονέκτηµα αυτό είναι ότι λόγω των ανέµων και των 

θαλάσσιων ρευµάτων που δεν επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση στο λιµάνι του 

Ανακτορίου, αντίθετα µε τις πιο ήρεµες συνθήκες που θα επικρατούσαν στη λίµνη. 

Ενώ ένα άλλο επιχείρηµά τους είναι ότι πάνω στην ακρόπολη της Βίγλας έχουν 

βρεθεί δύο οχυρωµατικοί περίβολοι, ένας εξωτερικός και ένας εσωτερικός. Η τεχνική 

της τειχοδοµίας του οχυρωµατικού τείχους της κοντινής ακροπόλεως τοποθετείται 

                                                 
325 Φαράκλας (1991) 223 
326 Η αλήθεια είναι ότι ο Lolling «χρησιµοποιεί» τη θέση του Σολλίου για να εντοπίσει την Πάλαιρο. 
Επίσης δεν είναι σίγουρος, αλλά παραθέτει και άλλες πιθανές θέσεις: κοντά στην Πλαγιά ή κοντά στη 
Ζαβέρδα (σηµερινή Πάλαιρο). Lolling (1989) CLXXXIV (262) 
327 Kolonas & Faisst (1992) 561 
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χρονικά στα αρχαϊκά χρόνια, περίοδος που ταιριάζει µε τη χρονική περίοδο ιδρύσεως 

της αποικίας328. 

Οι Berktold και Faisst συνεχίζοντας στον ίδιο τρόπο σκέψης υποστηρίζουν ως 

πιθανότερη θέση του Σολλίου βορειοανατολικά στη χερσόνησο της Πλαγιά, κοντά 

στην παλαιά Πάλαιρο και κοντά στην ακτή της λίµνης Μυρτούντιον. Η άποψή τους 

αυτή στηρίζεται στη βεβαιότητα ότι οι Αθηναίοι προσέγγισαν και πολιόρκησαν την 

Λευκάδα από βόρεια329.  

 ∆ίνοντας λοιπόν την δική τους ερµηνεία στο χωρίο του Θουκυδίδη 

υποστηρίζουν ότι η περίφηµη έκφραση του «paršpleusen ™j SÒllion» είναι 

καθοριστική για την εύρεση της τοποθεσίας του Σολλίου. Έτσι αποκλείουν την 

περίπτωση τοποθέτησης του Σολλίου στη νότια πλευρά της χερσονήσου της Πλαγιάς, 

γιατί σε περίπτωση που οι Αθηναίοι έπλεαν προς τη Λευκάδα θα περνούσαν από το 

στενό οπότε και θα αντιµετώπιζαν προβλήµατα λόγω των οχυρωµατικών έργων στο 

λιµάνι της πόλης, αλλά και εξαιτίας του ότι το κανάλι δεν ήταν πάντα πλεύσιµο330. 

Υποστηρίζουν δε ότι ο ∆ηµοσθένης θα πρέπει να είχε κάνει τον περίπλου της 

Λευκάδας, κάτι που ο Θουκυδίδης331 το περιέγραψε µε τον όρο παραπλειν332. 

 Το ερώτηµα που µένει είναι γιατί ο ∆ηµοσθένης κατευθύνθηκε στο Σόλλιον, 

αφού µπορούσε να πληροφορήσει τους Ακαρνάνες για τις αποφάσεις του κατευθείαν 

στη Λευκάδα και να µη χρειαζόταν να πάει µέχρι εκεί. Θα µπορούσαµε να 

υποθέσουµε ότι ο ∆ηµοσθένης ήθελε να διατηρήσει τη συµµαχία των ακαρνανικών 

στρατευµάτων, πολύ περισσότερο µάλιστα όταν το µέγεθος των στρατευµάτων δεν 

ήταν αµελητέο333. 

 Αν δεχτούµε λοιπόν ότι ο ∆ηµοσθένης έπλευσε µέχρι το Σόλλιον, η διαδροµή 

για την επιστροφή θα ήταν πολύ µεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη θέση 

τοποθετούσαµε το Σόλλιον. Η λύση για το πρόβληµα αυτό που προτείνεται από τους 

                                                 
328 Kolonas & Faisst (1992) 571 
329 Berktold & Faisst (1993) 6 
330 «oƒ m�n oân Peloponn»sioi tÁj nuktÕj eÙqÝj kat¦ t£coj ™kom…zonto ™p' o‡kou par¦ t¾n 
gÁn· kaˆ ØperenegkÒntej tÕn Leukad…wn „sqmÕn t¦j naàj, Ópwj m¾ periplšontej Ñfqîsin, 
¢pokom…zontai.» Θουκυδίδης  3,81,1 βλ. και Θουκυδίδης  4,8,2 
331 Το πιο πιθανό είναι ότι οι υποστηρικτές αυτής της άποψης προσπαθούν να δώσουν µία ερµηνεία 
στο παραπλειν, η οποία ίσως τους διευκολύνει στο να υποστηρίξουν τη θέση τους. Η ερµηνεία τους 
λοιπόν είναι ότι Θουκυδίδης χρησιµοποιεί αυτό το ρήµα για να περιγράψει την πλεύση πλοίων 
παράλληλα µε την ακτή: «paršpleusan d� kaˆ oƒ Peloponn»sioi eÙqÝj ta‹j perilo…poij tîn 
neîn ™k tÁj DÚmhj kaˆ Patrîn ™j Kull»nhn tÕ 'Hle…wn ™p…neion·» Θουκ. 2,84,5. 2,86,2. 4,45,2. 
8,10,3. Ενώ παράλληλα εµπλέκουν και το ρήµα περιπλειν δηµιουργώντας ακόµη µεγαλύτερη σύγχυση. 
332 Berktold & Faisst (1993) 6 σηµ. 39 
333 «œpeita Ûsteron ™pˆ Leuk£da me…zoni stÒlJ Ãlqon, 'Akarn©s… te p©sin, o‰ pandhmeˆ pl¾n 
O„niadîn xunšsponto, » Θουκυδίδης 3,94,1 Murray (1982) 205 
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Berktold και Faisst είναι ότι οι Αθηναίοι θα συνέχιζαν την πλεύση τους από ένα 

κανάλι, µήκους 5 χλµ., που ξεκινά από τις όχθες της λίµνης Βουλκαριά και κατέληγε 

στο Ιόνιο, µεταξύ της Ζαβέρδας και της Πογωνιάς, γνωστό στους ντόπιους ως Κανάλι 

της Κλεοπάτρας. Με αυτή την κίνηση όχι µόνο µίκραινε σηµαντικά η απόσταση και ο 

χρόνος επιστροφής, αλλά και µειωνόταν ο κίνδυνος να ξαναπεράσει ο στόλος από το 

στενό της Λευκάδας334. 

 Καταλήγοντας οι Berktold και Faisst παρουσιάσουν µία αρκετά ενδιαφέρουσα 

ιδέα για το ποιος ήταν ο σηµαντικότερος στόχος της όλης επιχείρησης των Αθηναίων: 

ο έλεγχος από την ακρόπολη της Βίγλας του µοναδικού δρόµου που ένωνε το 

Ανακτόριο µε τη Λευκάδα. Αυτή η παρατήρηση ίσως εξηγεί γιατί το Σόλλιον ήταν ο 

πρώτος στόχος κατάληψης από τους Αθηναίους, κάτι που θα προετοίµαζε και την 

κατάληψη του Ανακτορίου, η οποία ήλθε έξι χρόνια αργότερα335. Όσον αφορά βέβαια 

στο αν υπήρχε έφορο έδαφος που θα µπορούσε να αντέξει ένα µικρό οικισµό 

µπορούµε να πούµε ότι δεν θα υπήρχε πρόβληµα καθώς εκεί υπάρχει σχετικά ικανή 

πεδινή έκταση, ώστε να θρέψει τους κατοίκους του οικισµού αυτού. 

 Η υπόθεση της τοποθέτησης του Σολλίου σε αυτή τη περιοχή στηρίζεται 

βέβαια από τα επιχειρήµατα που αναφέρονται παραπάνω, αλλά έχει και κάποια 

αδύναµα σηµεία πάνω στα οποία µπορεί κάποιος να στηριχθεί για να την 

αντικρούσει. Πρώτα πρώτα η απόσταση από τη Λευκάδα είναι πολύ µεγάλη, κάτι που 

έρχεται σε αντίθεση µε την άποψη περί στενής σχέσης Λευκάδας µε Σόλλιον, η οποία 

καταδεικνύεται από τις γραπτές πηγές. Θα ήταν αδύνατον εκ των πραγµάτων να 

καταφέρει µία µικρή κώµη να µείνει αλώβητη τόσο κοντά σε µία αρκετά µεγάλη 

πόλη όπως η Πάλαιρος, που επιθυµούσε έντονα να περάσει στα χέρια της. Όσον 

αφορά στην υποτιθέµενη διάβαση του ∆ηµοσθένη από το λεγόµενο κανάλι της 

Κλεοπάτρας, µοιάζει λίγο υπερβολική υπόθεση, αλλά αν δεχθούµε ότι έγινε, θα 

έπρεπε να είχαµε τουλάχιστον µια µνεία του Θουκυδίδη για αυτό το γεγονός, κάτι 

που δεν υπάρχει. 

 Επιπλέον γίνεται αναφορά µόνο για τα ευρήµατα πάνω στην ακρόπολη της 

Βίγλας χωρίς να αναφέρονται ευρήµατα στον κόλπο του Αγ. Νικολάου που θα 

υποδείκνυαν και την ύπαρξη κάποιου λιµανιού. Ούτε τα ερείπια πάνω στην ακρόπολη 

από µόνα τους µας επιτρέπουν να µιλάµε για οικισµό.  

                                                 
334 Berktold & Faisst (1993) 7, αλλά και στην σηµ. 41 στην ίδια σελίδα. Η χρονολόγηση του καναλιού 
ωστόσο δεν είναι σίγουρη. 
335 Berktold & Faisst (1993) 7-8 
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Εικ.13 Η προτεινόµενη θέση της Βίγλας  

 

Υπόθεση 2η  Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι το Σόλλιον θα πρέπει να ταυτιστεί 

µε ερείπια του φρουρίου, το οποίο βρίσκεται στο βουνό Στέρνα, στο κέντρο περίπου 

της χερσονήσου της Πλαγιάς336. Παράλληλα, µε τη µελέτη της σύγχρονης 

βιβλιογραφίας προκύπτει ότι υπάρχει µια σύγχυση για το ποιο κτίσµα πάνω στο 

βουνό Στέρνα συνδέεται µε το Σόλλιον. Υπάρχει λοιπόν ακόµη ένα κτίσµα στην 

τοποθεσία Καστρί λιθιές. Καλό θα ήταν να ασχοληθούµε και µε τις δύο αυτές θέσεις, 

ώστε να έχουµε µία ολοκληρωµένη εικόνα.  

Για το µεγάλο φρούριο της Στέρνας η πιο πρόσφατη περιγραφή δίνεται από το 

Murray, ο οποίος επισκέφτηκε την περιοχή. Έτσι λοιπόν πρόκειται για την 

µεγαλύτερη κατασκευή οχυρού, µεταξύ της Παλαίρου και της Λευκάδας, που 

βρίσκεται πάνω στην ψηλότερη βουνοκορφή της χερσονήσου της Πλαγιάς. Το οχυρό 

χτισµένο µε το πολυγωνικό σύστηµα δόµησης έχει µήκος 500 µ. και είναι χωρισµένο 

σε δύο χώρους µε εγκάρσιο τείχος. Στο εσωτερικό του παρατηρούνται ερείπια από 

µία δεξαµενή σκαµµένη µέσα στο βράχο, αλλά είναι σχεδόν σίγουρη η ύπαρξη και 

άλλων κατασκευών που δεν διατηρήθηκαν, ώστε τα όριά τους να είναι ορατά337. 

                                                 
336 Heuzey (1860) 396. Oberhummer (1867) 31. Partsch (1889) χάρτης, όπου το Σόλλιον υποδεικνύεται 
µε ερωτηµατικό. 
337 Murray (1982) 211-213 
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Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα τµήµα του τείχους, το οποίο έχει πάχος 17 µ. 

δίνοντας την εικόνα ενός προµαχώνα, µιας έπαλξης. Ανάλογα τµήµατα υπάρχουν και 

σε άλλα σηµεία του τείχους όχι όµως µε τόσο πάχος. Οι επάλξεις αυτές εκτός από 

θέσεις για τους πολεµιστές θα µπορούσαν να αποτελέσουν και πλατφόρµες από όπου 

στέλνονταν σινιάλα µε φωτιά ή καπνό338. Όσον αφορά στη χρονολόγηση ο Murray 

από τη λιγοστή κεραµική τοποθετεί το φρούριο στα µέσα του 5ου αιώνα339. 

 Στην υπόθεση που αφορά την ταύτιση του Σολλίου µε ερείπια στο βουνό 

Στέρνα έχουν δοθεί απαντήσεις ήδη από την παλαιότερη βιβλιογραφία. O Lolling ήδη 

από πολύ παλιά είχε επισηµάνει ότι τα υπολείµµατα του πολυγωνικού τείχους που 

βρέθηκαν εκεί δεν πρέπει να αποτελούσαν τον οικισµό του Σολλίου, αλλά ανήκαν σε 

µικρές οχυρώσεις, οι οποίες θα έπρεπε να χρησιµεύουν για την φύλαξη του δρόµου 

από την αρχαία Πάλαιρο (Κεχροπούλα) µέχρι τον ισθµό της Λευκάδος (τον οποίο 

ονοµάζει ∆ιόρυκτο)340. Ο Kirsten κάνει λόγο για ένα φρούριο και όχι για έναν 

οικισµό έστω και µικρό341.  

Ακόµη η αναφορά του Θουκυδίδη καθιστά σαφές ότι το Σόλλιον βρίσκεται 

κοντά στη θάλασσα, διαφορετικά ο ∆ηµοσθένης δεν θα µπορούσε να 

«παραπλεύσει»342 εκεί. Εκτός από τη µνεία του ιστορικού η υπόθεση αυτή έχει 

αρκετά µειονεκτήµατα που την καθιστούν ανεπαρκή για την εγκατάσταση εκεί 

κάποιου οικισµού. ∆εν υπάρχει πεδινό µέρος κάπου κοντά, το υψόµετρο είναι αρκετά 

µεγάλο, που θα µπορούσε να καλλιεργηθεί και να θρέψει τους κατοίκους του 

Σολλίου. Εκτός από αυτό σε ένα βουνό µε τόσο µεγάλο υψόµετρο θα ήταν δύσκολο 

οι κάτοικοι να εξασφαλίσουν τα προς το ζην, αφού το κοντινότερο πεδινό σηµείο 

βρίσκεται αρκετά µακριά. Επιπλέον η απόσταση από τη Λευκάδα, η οποία θα έπαιζε 

το ρόλο του προστάτη σε περίπτωση κινδύνου, είναι αρκετά µεγάλη και η πρόσβαση 

από το νησί στο βουνό της Στέρνας δεν θα µπορούσε να γίνει γρήγορα.  

                                                 
338 Murray (1982) 214. Ο Murray χρησιµοποιεί αυτά τα στοιχεία σε συνδυασµό µε τη θέση του 
φρουρίου πάνω στο ψηλότερο σηµείο της χερσονήσου για να στηρίξει την άποψή του περί οπτικών 
επικοινωνιακών συστηµάτων µέσω σινιάλων. Μurray (1982) 215 
339 Murray (1982) 215 και 452. Για την κεραµική (αναγνωρίστηκαν δύο κορινθιακοί αµφορείς, τύπου 
Β, ο ένας χρονολογείται στα µέσα του 5ου αιώνα και ο άλλος ύστερο 4ο προς 3ο αιώνα ) no 37 και 42 
αντίστοιχα. Murray (1982) 434-435 
340 Πρόκειται για το Καστρί λιθιές µε το οποίο θα ασχοληθούµε παρακάτω.Lolling (1989) CLXXXIV 
(262) 
341 Kirsten (1941) 111 
342 «¥raj oân xÚmpanti tù strateÚmati ¢pÕ tÁj Leuk£doj ¢kÒntwn tîn 'Akarn£nwn 
paršpleusen ™j SÒllion. » Θουκυδίδης 3,95,2 
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Τέλος η επικράτεια της Λευκάδας δεν θα ήταν δυνατό να φτάνει µέχρι τη 

Στέρνα. Ο Θουκυδίδης µιλάει για εδάφη της Λευκάδας πέρα από τον ισθµό343, αλλά 

αυτό δεν σηµαίνει ότι έφταναν µέχρι τη Στέρνα. Είναι πραγµατικά δύσκολο να 

στηρίξει κάποιος ότι η Πάλαιρος, που ήταν η µεγαλύτερη δύναµη της χερσονήσου, 

δεν θα είχε υπό την κυριαρχία της τη Στέρνα που βρισκόταν στο κέντρο ακριβώς της 

περιοχής.  

 
Εικ.14 Ο πύργος στη Στέρνα 

 

 Μία άλλη θέση που θα µπορούσε να ενταχθεί σε αυτή την υπόθεση είναι η 

θέση Καστρί λιθιές, γιατί βρίσκεται και αυτή στο βουνό Στέρνα. Η τοποθεσία απέχει 

2,5 χλµ. από την περιοχή του φρουρίου του Αγ. Γεωργίου. Η κατασκευή που µας 

ενδιαφέρει είναι ένας µικρός κυκλικός πύργος, που είναι χτισµένος από λίθους µε το 

πολυγωνικό σύστηµα. Σε αυτό υπάρχουν δύο µικρές πύλες βόρεια και νότια του 

κτηρίου, χωρίς να είναι ορατός ο τρόπος που ασφάλιζαν – έκλειναν αυτές. Η 

διάµετρος του πύργου είναι περί τα 19,8 µ. ( στον κάθετο άξονα από πύλη σε πύλη). 

Στο εσωτερικό του κτιρίου υπάρχει υλικό από τα τοιχώµατα και τα κεραµίδια της 

οροφής, για το οποίο υλικό ο Murray δεν αναφέρει περισσότερα στοιχεία344.  

                                                 
343«tÁj te œxw gÁj dVoumšnhj kaˆ tÁj ™ntÕj toà „sqmoà» Θουκυδίδης 3,94,2  
344 Murray (1982) 193 
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 Η κεραµική που βρέθηκε ήταν λιγοστή. Από τα λίγα όστρακα που βρέθηκαν 

εκεί διαφαίνεται µια περίοδος χρήσης από τον ύστερο 4ο αιώνα µέχρι και τον 3ο 

αιώνα π.Χ.345 (περιλαµβανοµένης µιας βάσης και ενός χείλους ενός κορινθιακού 

τύπου346). 

 Άλλοι προγενέστεροι συγγραφείς που εντόπισαν το κάστρο αυτό ήταν ο 

Heuzey347, ο Lolling348 και o Ρωµαίος349. Ο Heuzey αν και ανέφερε ότι το Καστρί 

έχει µόνο µια πύλη και ότι έχει θέα απευθείας στην κοιλάδα της Πλαγιάς (ενώ 

υπάρχει µία µικρή κορυφή που τα χωρίζει) µάλλον αναφέρεται σε αυτό το φρούριο. Ο 

Heuzey είναι ο πρώτος που συνέδεσε το Σόλλιον µε αυτή τη θέση, ενώ θεωρούσε ότι 

οι κάτοικοι που είχαν επίσης τον έλεγχο του φρουρίου στην παλιά Πλαγιά350. Αυτή 

την άποψή του την ακολουθεί και ο Lolling351. Το πρόβληµα µε αυτή τη θέση είναι 

ότι µάλλον επικρατεί µία σύγχυση στη βιβλιογραφία καθώς άλλοι µελετητές 

αναφέρονται στο φρούριο της Στέρνας, ενώ άλλοι στον πύργο Καστρί λιθιές. 

Αποτέλεσµα αυτού είναι αρκετοί να θεωρούν αυτές τις κατασκευές µία και να 

καταλήγουν σε µη ασφαλείς εκτιµήσεις. 

Αυτό το µικρό κάστρο λοιπόν είναι τοποθετηµένο σε επίπεδο έδαφος πάνω σε 

µία κορυφή που οι πλαγιές της καταλήγουν σε παραθαλάσσιο µέρος (Χερονήσι). Από 

εκεί η θέα περιορίζεται µόνο στο κανάλι, χωρίς να έχει πολλές οπτικές διεξόδους, 

δηλαδή δεν δίνεται η εντύπωση ότι ο πύργος χρησίµευε ως πύργος παρακολούθησης. 

Επίσης δεν θα αποτελούσε καλή λύση για κατάλυµα της φρουράς, γιατί εύκολα θα 

µπορούσε να καταληφθεί από τους αντιπάλους, λόγω του ότι η θέση ήταν 

απροστάτευτη από υψώµατα υψηλότερα από αυτή τη θέση. Η λύση λοιπόν που δίνει 

ο Murray είναι ότι το Καστρί λιθιές χτίστηκε για να αµυνθεί στις µικρές επιθέσεις 

πειρατών. Η εξήγηση αυτή τοποθετεί τη χρήση του πύργου το δεύτερο µισό του 3ου 

αι.352  

 Από την άλλη ένα τέτοιο µικρό κάστρο θα µπορούσε να αποτελέσει µια από 

τις πρώτες κορινθιακές εγκαταστάσεις. Το πρόβληµα είναι ότι δεν υπάρχουν εµφανείς 
                                                 
345 Murray (1982) 193 
346 Murray (1982) 431 nos. 24-26 
347 Heuzey (1860) 396-7 
348 Lolling (1989) CLXXXIV (262). O Lolling απλώς το αναφέρει δε συµµερίζεται την άποψη του 
Heuzey. 
349 Ρωµαίος (1918) 114 
350 Σήµερα το φρούριο αυτό ονοµάζεται Στέρνα και αποτελεσε το αντικείµενο συζήτησης για την άλλη 
θέση που προτείνεται ως πιθανή για το Σόλλιον. Murray (1982) 211 
351 Murray (1982) 194 
352 Murray (1982) 194-195. Όσον αφορά στις επιθέσεις πειρατών, το 230 η Ήπειρος τροµοκρατείται 
από Ιλλύριους πειρατές. Πολύβιος Ιστορία 2,6,4 και Murray (1982) 335 
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αρχιτεκτονικές παρεµβάσεις και διορθώσεις που θα δικαιολογούσαν τη χρήση του 

κτηρίου από τον 7ο µέχρι τον 3ο αιώνα που το τοποθετεί χρονικά η κεραµική. Το 

µέγεθος του επίσης δεν θα επέτρεπε τη χρήση του ως αποθήκη αγροτικών προϊόντων 

όπως αυτά στη νότια Αττική και τη Σίφνο353. Ίσως πάλι να αποτελούσε καταφύγιο 

αγροτών – κατοίκων κάποιου οικισµού ο οποίος δεν έχει βρεθεί354. 

 Το Καστρί λιθιές µάλλον απορρίπτεται ως πρόταση για το Σόλλιον, γιατί δεν 

έχει χαρακτηριστικά που να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως επιχειρήµατα για το 

αντίθετο. Η πρόσβαση στη θέση αυτή είναι πολύ δύσκολη, δεν υπάρχει επαρκής 

χώρος για την ανάπτυξη ενός οικισµού και δεν υπάρχει δυνατότητα να συνδεθεί ο 

πύργος µε κάποιο οικισµό. Η οπτική επαφή µε το κανάλι υπάρχει, αλλά η δυσκολία 

µεταφοράς προς την περιοχή κοντά σε αυτό, καθιστά την επαφή αυτή µάταια, αφού 

δεν δίνει τη δυνατότητα γρήγορης αντίδρασης, σε ενδεχόµενη επίθεση. 

 
Εικ.15 Ο πύργος στο Καστρί λιθιές  

 

Υπόθεση 3η  Ως τρίτη υπόθεση παρουσιάζεται ότι το Σόλλιον βρισκόταν 

στην περιοχή του ακρωτηρίου του ονοµαζόµενου Αγίου Γεωργίου, δυτικά της 

                                                 
353 Ο Young µιλώντας για τους πύργους που έχουν βρεθεί στη Σίφνο, αποκλείει την χρησιµότητά τους 
ως µέρη για να πέµπονται σινιάλα. Λόγω της πολύ µικρής απόστασης που είχαν µεταξύ τους. 
Καταλήγει στο συµπέρασµα ότι φτιάχτηκαν για να φυλάσσουν εκεί οι αγρότες τα αγροτικά προϊόντα. 
Young (1956α) 51 και 55. Ο ίδιος καταλήγει στο ίδιο συµπέρασµα για πύργους στην περιοχή του 
Σουνίου προσθέτοντας ότι από την κορυφή ενός τέτοιου πύργου µπορούσε ο κτηνοτρόφος να έχει την 
εποπτεία του κοπαδιού του. Ενώ αντίθετα θεωρεί ροµαντικές τις υποθέσεις περί προφύλαξης κατοίκων 
από πειρατές και για σινιάλα από πύργο σε πύργο. Young (1956β) 143 
354 Murray (1982) 195 
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χερσονήσου και στην αρχή του στενού θαλάσσιου περάσµατος µεταξύ Λευκάδος και 

Ακαρνανίας355. Εκεί κοντά στο βενετσιάνικο φρούριο του Αγίου Γεωργίου, 

βρίσκονται ερείπια356, τα οποία θα µπορούσαν να ταυτιστούν µε το Σόλλιον. 

 Αναλυτικότερα ο Dörpfeld αναγνώρισε στο µικρό ακρωτήριο του Αγίου 

Γεωργίου, νότια του καναλιού της Λευκάδας στην ανατολική πλευρά, τη Νήρικο. Αν 

και η αναγνώριση αυτή µάλλον δεν είναι εύστοχη, η καταγραφή των ευρηµάτων που 

συνάντησε τότε είναι πολύ χρήσιµη, γιατί αυτά τα στοιχεία µετά από είκοσι χρόνια 

όταν ο γερµανός αρχαιολόγος επέστρεψε στον τόπο δεν ήταν εύκολα διακριτά, είτε 

γιατί είχαν καλυφθεί είτε γιατί οι πέτρες είχαν αποµακρυνθεί357. 

 Από ένα σχέδιο της περιοχής που δίνει ο Dörpfeld βλέπουµε ότι οχυρώσεις 

υπήρχαν τόσο πάνω στην ακρόπολη, όπου βρίσκεται τώρα το φρούριο του Αγίου 

Γεωργίου, όσο και στην απόσταση µεταξύ του υψώµατος και της θάλασσας. Στο 

χώρο που περιέκλειε η οχύρωση υπήρχαν και άλλα κτίσµατα. Το τείχος διακόπτεται 

και σχηµατίζει µία πύλη µπροστά από τον αρχαίο µόλο. Το πλάτος του τείχους 

κυµαίνεται µεταξύ 2,60 και 3 µέτρα και αποτελείται από µεγάλες ασβεστολιθικές 

πέτρες δοµηµένες µε το πολυγωνικό σύστηµα. Έχει δύο παρειές, εσωτερική και 

εξωτερική και ο ενδιάµεσος χώρος είναι γεµισµένος µε µικρότερες πέτρες. Την 

εικόνα του τείχους συµπληρώνουν πολλοί πύργοι, οι οποίοι βρίσκονται κατά µήκος 

του τείχους και εξέχουν από την επιφάνεια του τείχους κατά 2,5 µε 3 µέτρα, ενώ 

έχουν πλάτος µετώπου περί τα 8 µέτρα358. 

 Ερείπια από κτήρια εντός των τειχών αν και διαφαίνονται στο σχέδιο που είχε 

δώσει ο Dörpfeld, εντούτοις δεν αναφέρονται ούτε από τον ίδιο, ούτε από 

µεταγενέστερους µελετητές. Μία έρευνα που θα έδινε πληροφορίες για τη µορφή 

αυτών των κατασκευών θα ήταν χρήσιµη προκειµένου να κατανοήσουµε την εικόνα 

του οικισµού, αν τελικά αυτός υπήρχε, και τη θέση του σε σχέση µε την ακρόπολη, 

την πεδιάδα και τη θάλασσα.  

Όσον αφορά στη χρονολόγηση του τείχους ο Dörpfeld, λόγω του ίδιου 

συστήµατος δόµησης µε αυτό της αρχαίας Λευκάδας, το τοποθετεί µε βεβαιότητα 

                                                 
355 Φαράκλας (1991) 225 
356 Dörpfeld 269 και Beilagen 10 και 50 
357 Dörpfeld (1927) 269 
358 Dörpfeld (1927) 270. Αναλυτική περιγραφή του τείχους δίνει ο Πορτελάνος. Πορτελάνος (1998) 
1405-1406. Εκτός όµως από τα στοιχεία που είχε δώσει ο Dörpfeld δεν έχουµε νέα ούτε από το 
Murray, ο οποίος ξαναεπισκέφτηκε την περιοχή και δεν εντόπισε κάτι άλλο σηµαντικό. Murray (1982) 
186-187 
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στον 7ο αιώνα359. Αν ήταν λίθινη µόνο η βάση του τείχους (το πάνω µέρος µπορεί να 

ήταν πλίνθινο), τότε η οχύρωση θα µπορούσε να χρονολογείται πριν από την 

κατάληψη του Σολλίου από τους Αθηναίους360. Άλλη άποψη είναι αυτή του Wacker ο 

οποίος θεωρεί ότι χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στον τρόπο δόµησης, αλλά 

κυρίως παρατηρώντας την απόσταση µεταξύ δύο από τους πύργους που ενσωµάτωνε 

το τείχος στη βόρεια πλευρά του, καθώς και το πλάτος του µετώπου των πύργων, 

θυµίζουν άλλες χρονολογηµένες µε ακρίβεια οχυρωµατικές εγκαταστάσεις. Τα τείχη 

των αιτωλικών πόλεων Θέρµο και νέα Πλευρών χρονολογούνται τον 3ο αιώνα 

π.Χ.361, παρουσιάζουν επίσης αυτές της ιδιαιτερότητες. Θα µπορούσε λοιπόν να 

υποτεθεί ότι το τείχος του Αγίου Γεωργίου τοποθετείται χρονικά τον 3ο αιώνα π.Χ., 

εφόσον δεν έχουν γίνει ανασκαφές στην περιοχή για να δώσουν άλλα στοιχεία362. Ο 

Murray δίνοντας τη δική του χρονολόγηση το τοποθετεί τον 5ο αιώνα π.Χ.363. 

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση του Πορτελάνου σχετικά µε την 

έκταση του Σολλίου. Αναφέρει ότι ο οικισµός στα όρια του περιβόλου έχει εµβαδόν 

µεγαλύτερο από αυτό του πρώτου περιβόλου της Κεχροπούλας (αρχαίας Παλαίρου). 

Έτσι επανερχόµαστε στο ερώτηµα αν ήταν το Σόλλιον εξαρτηµένη κώµη ή αυτόνοµη 

πόλη. Ο ίδιος δίνει µία λογική απάντηση ότι το Σόλλιον ήταν µια κώµη µε ακρόπολη, 

αλλά και µε τείχος που δεν ήταν εύκολη λεία στους Παλαιρείς, δεδοµένου ότι η 

υποστήριξη από τη Λευκάδα ήταν πολύ κοντινή. Η επέµβαση από τους Αθηναίους 

έδωσε τελικά τη λύση σε όφελος της Παλαίρου364. 

Η διάνοιξη του καναλιού από τους Κορινθίους365, έδωσε στη Λευκάδα το 

πλεονέκτηµα να βρίσκεται σε µία θέση που µπορούσε να εκµεταλλευτεί, για να το 

πετύχει όµως αυτό έπρεπε να ελέγχει και την άλλη πλευρά, στην ακαρνανική γη. Αν 

κάποιος άλλος κατείχε την απέναντι πλευρά τότε κανένας από τους δύο δεν θα 

ωφελούνταν. Η Λευκάδα, λοιπόν, θα έπρεπε να εγκαταστήσει δικούς της ανθρώπους 

να ελέγχουν το κανάλι. Ακόµα καλύτερα θα ήταν αυτοί να έµεναν εκεί και να 

                                                 
359 Dörpfeld (1927) 269 
360 Φαράκλας (1991) 227 
361. Wacker (1999) 17 σηµ. 5 
362 Κατά τον  Wacker όχι µόνο η χρονολόγηση, αλλά και η περιγραφή του τείχους είναι λανθασµένη, 
γιατί το τείχος σωζόταν σε πολύ µικρό ύψος και δεν έχουµε πληροφορίες για τα κτίρια που περιέκλειε 
το τείχος. Wacker (1999) 17 και σηµ. 6 
363 Murray (1982) 453 
364 Πορτελάνος (1998) 1406-1407 
365 Στράβων 10,2,8 
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επωφελούνταν και από την καλλιέργεια της γης εκεί366, ώστε να εξασφαλίσουν την 

κατοχή της περιοχής ακόµη καλύτερα.  

Η ταύτιση του Σολλίου µε την περιοχή του ακρωτηρίου του Αγίου Γεωργίου, 

µπορεί να ιδωθεί και µέσα από το πρίσµα των ιστορικών µαρτυριών. Καταρχήν είναι 

κοντά στη Λευκάδα και πιο µακριά από την Πάλαιρο στην οποία δόθηκε από τους 

Αθηναίους αργότερα. Η απόσταση από την Πάλαιρο, η οποία είχε στην κατοχή της το 

Σόλλιον, µπορεί να καλυφθεί ως εξής: για να είναι καλυµµένοι οι Παλαιρείς, αφού 

είχαν στην κατοχή τους την κώµη, θα είχαν εγκαταστήσει κοντά στο Σόλλιον µία 

φρουρά, η οποία θα µπορούσε να αντισταθεί στους Λευκάδιους σε ενδεχόµενη 

σύρραξη, µέχρι να φθάσει βοήθεια από την ακαρνανική πόλη. Εξάλλου υπήρχαν 

οχυρά και πύργοι, µε σηµαντικότερο αυτό της Στέρνας367, από όπου θα µπορούσαν να 

πληροφορήσουν τους κατοίκους της Παλαίρου σε µία περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. 

Από εκεί και πέρα η απόσταση δεν είναι τόσο µεγάλη, θα µπορούσε να καλυφθεί µε 

τρεις ώρες πεζοπορία. Μετά το 431 π.Χ. πάντως που η τοποθεσία θα ενδιέφερε την 

Πάλαιρο περισσότερο, οι Λευκάδιοι δεν βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση για να 

επιτεθούν τόσο γρήγορα στους Παλαιρείς, κατοίκους πια του Σολλίου, ώστε να µην 

προλάβουν να έρθουν ενισχύσεις.368  

Η περιοχή στο ακρωτήριο του Αγίου Γεωργίου έχει την απαραίτητη έκταση 

που θα µπορούσε να καλλιεργηθεί και να θρέψει κατοίκους ενός µικρού οικισµού. Αν 

και σε περίπτωση που το Σόλλιον βρισκόταν εκεί, το θέµα της απόκτησης αγαθών δεν 

θα ήταν το πρωταρχικό, µια και αν το Σόλλιον κινδύνευε, η όποιου είδους βοήθεια, 

ακόµα και υλική θα ερχόταν από τη Λευκάδα. Αυτό µάλιστα θα αποτελούσε και 

έµπρακτη εξάρτηση της κώµης από την πόλη. 

Ένα ακόµη θέµα που συνδέεται µε την τοποθέτηση του Σολλίου είναι η 

πιθανότητα να ήταν η περιοχή στο φρούριο του Αγίου Γεωργίου η ∆ιόρυκτος. Στις 

πηγές369παρουσιάζεται ως περιοχή και µάλιστα µπορεί να οδηγηθεί κάποιος στο 

συµπέρασµα ότι πρόκειται για µία θέση απέναντι από την Λευκάδα370. Την αίσθηση 

                                                 
366 Φαράκλας (1991) 225 
367 Προηγούµενη υπόθεση.  
368 Φαράκλας (1991) 226 
369 «AÛth d' ™stˆ nàn nÁsoj tÕn „sqmÕn ¢potetafreumšnh EÜripoj DiÒruktoj ™n tù „sqmù. » 
Σκύλαξ 34. «eÙtrepis£menoj d� t¦ perˆ tÕn DiÒrukton, kaˆ taÚtV diakom…saj t¦j naàj, 
™poie‹to tÕn ¢pÒploun kat¦ tÕn 'AmbrakikÕn kaloÚmenon kÒlpon. » Πολύβιος 5,5,12. ∆ιονύσιος  
Αλικαρνασεύς, Ρωµαϊκής Αρχαιολ. 1,50,4. Πλίνιος, ΝΗ 4,5. 
370 Ο Oberhummer δεν µπορεί να κατανοήσει πώς η ∆ιόρυκτος είναι απλά ένας χαρακτηρισµός του 
καναλιού και όχι µία τοποθεσία στην απέναντι ακαρνανική ακτή, αφού ο ∆ιονύσιος Αλικαρνασεύς 
αναφέρει ένα µικρό νησί µεταξύ της ∆ιόρυκτου και της Λευκάδας. Oberhummer (1887) 10 σηµ. 1 
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ότι η ∆ιόρυκτος είναι περιοχή ή ακόµα και οικισµός επιτείνεται από τη µαρτυρία του 

∆ιονυσίου Αλικαρνασέως ότι ανάµεσα στη Λευκάδα και τη ∆ιόρυκτο υπήρχε ένα 

νησί µε το ιερό της Αφροδίτης Αινιάδος371. Όµως θα µπορούσαµε να δεχτούµε ότι το 

όνοµα ∆ιόρυκτος αναφέρεται στο κανάλι ή στον τόπο που ανοίχθηκε το κανάλι. Τότε 

δεν θα ήταν απίθανο να βρίσκεται ένα νησί µεταξύ του καναλιού και του νησιού. Το 

όνοµα διόρυκτος παρουσιάζεται και ως αρσενικό, στο Σκύλακα372, όπου ως « 

EÜripoj DiÒruktoj» είναι ξεκάθαρη η αναφορά στο κανάλι373. 

Η υπόθεση του Αγίου Γεωργίου δείχνει να έχει ένα ισχυρό επιχείρηµα, έναν 

καλά οχυρωµένο οικισµό, από τον οποίο έχουν εντοπιστεί ευρήµατα. Ωστόσο η 

ταύτισή του µε το Σόλλιον δεν µπορεί να γίνει άκριτα δεκτή. Καταρχήν η µικρή 

απόσταση από τη Λευκάδα και η σύνδεσή της θέσης µε το µόλο, ίσως θα µπορούσε 

να αποτελέσει επιχείρηµα για το ότι δεν πρόκειται για το Σόλλιον. Αυτό εξηγείται µε 

την υπόθεση ότι οι Αθηναίοι, ήδη από το 431 π.Χ., θα µπορούσαν να έχουν πάρει 

στην κατοχή τους αυτή την περιοχή, να αποµονώσουν τη Λευκάδα και έτσι να µη 

χρειαζόταν να γίνει η πολιορκία. Αλλά και αντίστροφα οι Λευκάδιοι θα µπορούσαν 

να εκµεταλλευτούν τη µικρή απόσταση και να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν το 

πρόβληµα επιβίωσης, που θα είχαν µε την πολιορκία, επιχειρώντας µικρές επιδροµές 

απέναντι στο φρούριο του Αγίου Γεωργίου, αλλά και να το ξαναφέρουν υπό την 

κυριαρχία τους. Μια τέτοια ενέργεια πάντως από µέρους των Αθηναίων δεν 

αναφέρεται στο Θουκυδίδη374. 

 

                                                 
371 «p£lin ƒerÕn 'Afrod…thj ƒdrÚontai toàto, Ö nàn ™stin ™n tÍ nhs‹di tÍ metaxÝ toà DiorÚktou 
te kaˆ tÁj pÒlewj, kale‹tai d� 'Afrod…thj A„nei£doj. » ∆ιονύσιος Αλικαρνασεύς, Ρωµαϊκής 
Αρχαιολ. 1,50,4 
372 Σκύλαξ 34 
373 Φαράκλας (1991) 225 
374 Berktold & Faisst (1993) 6 και σηµ. 34  



 88

 
Εικ.16 Το φρούριο του Αγίου Γεωργίου στη χερσόνησο της Πλαγιάς 

 

Υπόθεση 4η  Με την τέταρτη υπόθεση το Σόλλιον τοποθετείται στην 

περιοχή του Φαγιά375. Το βουνό, όπου βρίσκονται τα ερείπια του πύργου, είναι 

γνωστό σήµερα µε το όνοµα Αετοφωλιά376. Βρίσκεται νοτιοδυτικά στη χερσόνησο 

της Πλαγιάς και είναι ένα από τα υψηλότερα σηµεία της περιοχής.  

Καταρχήν για να εντοπιστεί καλύτερα η θέση του πύργου ο Murray 

διευκρινίζει ότι βρίσκεται στο λόφο Κουτουπά. Ο πύργος είναι χτισµένος µε το 

πολυγωνικό σύστηµα. Οι τοίχοι του είναι αρκετά παχιοί (2,4-2,7 µ.). Ο 

βορειοανατολικός τοίχος έχει καταρρεύσει και έχουν αποκαλυφθεί όστρακα και 

κορινθιακά κεραµίδια. Τα όρια του κτηρίου είναι ασαφή, αλλά το µέγεθος δεν θα 

πρέπει να ξεπερνούσε τα 10 Χ 12,5µ. Η χρονολόγηση από την κεραµική δεν είναι 

ακριβής, ωστόσο η χρονική περίοδος που δίδεται είναι από τα µέσα 4ου µέχρι τον 3ο 

αιώνα π.Χ., χωρίς να είναι συνεχής η χρήση του πύργου377. 

H περιοχή του Φαγιά είναι κοντά στους όρµους της Βαθειαβάλης και του 

Βαρικού, κάτι που σύµφωνα µε το Ρωµαίο συµφωνεί µε το «paršpleusen ™j 

SÒllion» του Θουκυδίδη, µε το σκεπτικό ότι στου Φαγιά θα βρισκόταν το φρούριο, 

για να είναι ασφαλέστερο, ενώ οι κατοικίες του οικισµού θα πρέπει να τοποθετηθούν 

κοντά στη θάλασσα κάπου µεταξύ του κόλπου του Βαρικού και της Βαθειαβάλης378. 

Την ίδια άποψη έχει και ο Murray, ο οποίος συµπληρώνει ως επιχειρήµατα ότι η 

απόσταση της θέσης αυτής από τη Λευκάδα και την Πάλαιρο είναι µικρή, τόσο για να 
                                                 
375 Ρωµαίος (1918) 114.  
376 Wacker (1999) 36 
377 Murray (1982) 206-208 
378 Ρωµαίος (1918) 114. Το ίδιο σκεπτικό για αυτή τη µορφή οικισµού, µε φρούριο σε υψόµετρο που 
θα εποπτεύει την πόλη, ώστε να είναι ασφαλής ακολουθεί και ο Oberhummer. Oberhummer (1887) 31 
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εξυπηρετεί την πρώτη στον έλεγχο του καναλιού, όσο και να ενδιαφέρει τη δεύτερη, 

να την έχει στην κατοχή της379. Επιπλέον στον κόλπο της Βαθειαβάλης, αλλά και 

στου Φαγιά υπάρχει επαρκές καλλιεργήσιµο έδαφος για µία µικρή κοινότητα 

 

 
Εικ.17 Ο πύργος στο λόφο Κουτουπά, στην περιοχή του Φαγιά 

 

Όσον αφορά στον κόλπο της Βαθειαβάλης είναι το µοναδικό ασφαλές 

αγκυροβόλιο που υπάρχει µεταξύ των δύο αρχαίων πόλεων, Λευκάδα και Πάλαιρο. 

Πρόκειται για ένα µακρύ και στενό λιµάνι, το οποίο είναι βαθύ. Τα αρχαιολογικά 

ευρήµατα είναι τετράγωνες κατασκευές, καθώς και τρεις κυκλικοί σωροί από πέτρες 

πολύ κοντά στην ακτή. Ανατολικά αυτών και πάνω σε ένα λόφο βρίσκονται 

υπολείµµατα µιας κατασκευής που όµως δεν είναι δυνατόν να γίνει κατανοητό αν 

πρόκειται για πύργο ή µία οικία µετρίου µεγέθους. Η κεραµική από εδώ είναι 

ελάχιστη380. 

                                                 
379 Murray (1982) 204 
380 Murray (1982) 198-199. O Murray  καταλήγει την αναφορά του στον κόλπο της Βαθειαβάλης 
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ερχόµενος στο Βαθύ Αβαλί περίµενε να βρει τη θέση του αρχαίου 
Σολλίου, ένα πράγµα είναι βέβαιο ότι δεν το βρήκε. Murray (1982) 200 
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Η τοποθεσία του λιµανιού της Βαθειαβάλης ίσως πληροί αρκετές από τις 

προϋποθέσεις για να ταυτιστεί ο οικισµός του Σολλίου µε αυτή την περιοχή. Η 

ασφάλεια του όρµου, η έκταση που µπορεί να καλλιεργηθεί, αλλά και η θέση του, 

στην είσοδο του κόλπου του ∆ρεπάνου, ο οποίος οδηγεί στο κανάλι µεταξύ Λευκάδας 

και ακαρνανικής ακτής, σε συνδυασµό µε την εύρεση έστω και λίγων αρχαιολογικών 

κτιριακών εγκαταστάσεων, είναι χαρακτηριστικά του τόπου που αναζητάµε. Παρόλα 

αυτά η απόστασή του από τη Λευκάδα είναι αρκετά µεγάλη για να µπορεί να σταθεί 

ως εξαρτηµένη κώµη από αυτή. Η έλλειψη οχύρωσης πάλι που παρατηρείται εδώ, 

είναι κάτι σηµαντικό, γιατί οι κάτοικοι µεν θα µπορούσαν να προστρέξουν για 

προστασία στον πύργο(;) πάνω στο όρος του Φαγιά, αλλά δεν φαίνεται πιθανόν να 

µην υπάρχει µία προσπάθεια έστω οχύρωσης του εκτεθειµένου λιµανιού. Ακόµη ο 

έλεγχος του περάσµατος από τον ισθµό δεν θα ήταν αποτελεσµατικός, αφού τα πλοία 

θα µπορούσαν να περάσουν χωρίς απαραίτητα να εισέλθουν στον κόλπο της 

Βαθειαβάλης. Ο όποιος έλεγχος θα ήταν µόνο οπτικός.  

 
Εικ.18 Οι µικρές εγκαταστάσεις και κατασκευές στη Βαθειαβάλη 

 

Υπόθεση 5η  Το Σόλλιον βρίσκεται στον κόλπο του Βαρικού381. 

                                                 
381 Wacker (1991) 4 κ.ε. 
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Η υπόθεση για τον κόλπο του Βαρικού είναι παρόµοια µε αυτή της 

Βαθειαβάλης, µε τη διαφορά ότι δεν συνδέεται µε κάποιο οχυρό στην κορυφή 

κάποιου κοντινού όρους.  

 

Υπόθεση 6η  Τοποθετείται στον κόλπο της Πογωνιάς382. 

 

Υπόθεση 7η  Το Σόλλιον βρισκόταν στον κόλπο της Ζαβέρδας (σηµερινής 

Παλαίρου)383. 

Οι παραπάνω δύο υποθέσεις αναφέρονται στην ίδια περιοχή, τον όρµο της 

Παλαίρου. Στη βιβλιογραφία υπάρχει µία µικρή σύγχυση σχετικά µε το ποια 

θεωρείται η πιο πιθανή θέση384. Η κριτική που ασκήθηκε στη µία ή την άλλη υπόθεση 

χωριστά, θα πρέπει να θεωρήσουµε ότι ισχύει και για τις δύο λόγω της πολύ µικρής 

απόστασης µεταξύ τους, αλλά και λόγω του ότι βρίσκονται σε µία πεδιάδα που δεν 

χωρίζεται από ορεινούς όγκους. 

Η πρόταση για την πεδιάδα της Ζαβέρδας αν και εµφανίζεται ως καλή λύση 

έχει το µειονέκτηµα ότι βρίσκεται µακριά από την Λευκάδα, κάτι που έρχεται σε 

σύγκρουση µε τον οικιστικό χαρακτήρα του Σολλίου, ότι δηλαδή πρόκειται για µία 

εξαρτηµένη κώµη. Η τόσο µεγάλη απόσταση θα έδινε στο Σόλλιον το χαρακτήρα 

ανεξάρτητης πόλης385. 

Εκτός αυτού θα υπήρχαν και κάποια άλλα προβλήµατα. Μοιάζει να είναι 

µάλλον απίθανο όµως η έκταση της πεδιάδας, η οποία είναι περιορισµένη, να 

µπορέσει να φιλοξενήσει τις χώρες δύο πόλεων. Και από την άλλη η Πάλαιρος δε θα 

δεχόταν εύκολα την εγκατάσταση κορινθίων αποίκων,  γι αυτό η Κόρινθος θα έπρεπε 

ή να την κυριεύσει ή να την φέρει στη σφαίρα επιρροής της386. Είναι λογικό, µία 

                                                 
382 Dörpfeld (1927) Taf. 2, Ο Kirsten δεν αποκλείει το Σόλλιον να είναι κοντά στην Πογωνιά. Kirsten 
(1940) 306. Ο ίδιος αναφέρει ότι κατ’ αναλογία µε την άλλη κορινθιακή αποικία, το Ανακτόριον, το 
Σόλλιον θα έπρεπε να βρίσκεται στον κόλπο της Ζαβέρδας. Kirsten (1941) 111 σηµ. 1. Οι Philippson 
& Kirsten κλείνουν και προς την άποψη της Ζαβέρδας. Philippson & Kirsten (1958), 382 
383 Bursian (1862) 115. Ο Preuner αναφέρει ότι το Σόλλιον, µετά την κατάληψή του από τους 
Αθηναίους και την παραχώρησή του στους κατοίκους της Παλαίρου, εξυπηρετούσε την Πάλαιρο ως 
λιµάνι. Τοποθετεί το Σόλλιον στο δρόµο από τη Ζαβέρδα προς την Κεχροπούλα, όπου συναντά κανείς 
την περιοχή Σπασµένη Βρύση όπου υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήµατα σε µια σχετικά εκτεταµένη 
περιοχή. Preuner (1902) 331. O Noack στηρίζεται στη φράση του Θουκυδίδη 2,30,1 «paradidÒasi 
Palaireàsin 'Akarn£nwn mÒnoij t¾n gÁn kaˆ pÒlin nšmesqai» που αφορά στο πέρασµα του 
Σολλίου στα χέρια των κατοίκων της Παλαίρου  Noack (1916) 221 σηµ. 4.  Klaffenbach (1935) 721  
384 Αυτό είναι εµφανές από το χάρτη των von Marèes και K.Gräfinghoff στο έργο του Dörpfeld, όπου 
το Σόλλιον εµφανίζεται, συνοδευόµενο από ερωτηµατικό σε δύο θέσεις, µία κοντά στην Πογωνιά και 
µία κοντά στη Ζαβέρδα. Dörpfeld (1927) ΙΙ πίν. 2 
385 Φαράκλας (1991) 224 
386 Φαράκλας (1991) 224 
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κώµη, όπως το Σόλλιον, να µην άντεχε τυχόν πιέσεις που θα ασκούσε η ακαρνανική 

Πάλαιρος, από τη στιγµή µάλιστα που η Λευκάδα που προστάτευε το Σόλλιον 

βρισκόταν πολύ µακριά.  

Παράλληλα είναι µάλλον παράλογο η Πάλαιρος να µην µπορεί να ελέγξει την 

επικράτειά387 της και να καταφέρουν οι Κορίνθιοι να ιδρύσουν εκεί την αποικία, αλλά 

και αργότερα οι κάτοικοι της να έχουν ανάγκη το Σόλλιον για να µπορούν να 

ελέγξουν την περιοχή που τους έδινε πρόσβαση στη θάλασσα. Ο Oberhummer, 

βέβαια, αναφέρει ότι το Θύριο είχε τον έλεγχο της πεδιάδας388, στηριζόµενος σε 

παρατήρηση του Ηeuzey, ότι υπάρχουν υπολείµµατα χτισµένου δρόµου από το Θύριο 

µέχρι τον όρµο της νέας Παλαίρου389. 

 Για τις υποθέσεις 4 έως και 7, που εντοπίζονται στα νότια και νοτιοδυτικά της 

χερσονήσου της Πλαγιάς, υπάρχουν πολλές δυσκολίες οι οποίες δεν επιτρέπουν να 

δεχτούµε ότι κάποια από αυτές τις θέσεις µπορεί να ταυτιστεί µε το Σόλλιον. Μέχρι 

τώρα δεν έχουν βρεθεί αρχαιολογικά ευρήµατα στην Πογωνιά390, τη Ζαβέρδα391 και 

στον κόλπο της Βαθειαβάλης392, στις οποίες θα µπορούσε να βρίσκεται η κώµη του 

Σολλίου ή αυτές οι περιοχές εντασσόταν στην επικράτειά της.  

Κάποιοι επιπλέον προβληµατισµοί προκύπτουν από την αναφορά του 

Θουκυδίδη στην πολιορκία της Λευκάδας. Επειδή οι παραπάνω θέσεις που 

προτείνονται είναι αποτέλεσµα της ερµηνείας του ιστορικού, ότι η επίθεση 

επιχειρήθηκε από τα νότια. Για κάποιους µελετητές η κινητοποίηση εναντίον της 

Λευκάδος θα είχε περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας αν γινόταν από βόρεια393. Οι 

λόγοι είναι γεωµορφολογικοί, καθώς από βόρεια η πρόσβαση στο νησί είναι φανερά 

ευκολότερη, αντίθετα από νότια η θάλασσα µεταξύ νησιού και Αιτωλοακαρνανίας 

                                                 
387 Ο Murray υποστηρίζει ότι η πεδιάδα του όρµου της Ζαβέρδας βρισκόταν υπό τον έλεγχο της 
Παλαίρου, η οποία ήταν κτισµένη µακριά από την θάλασσα για να είναι προστατευµένη. Murray 
(1982) 141 
388 Oberhummer (1887) 36 
389 Heuzey (1860) 379. Ο συλλογισµός αυτός µπορεί να µας οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι το Σόλλιον 
ήταν επίνειο του Θυρίου και κατ’ επέκταση ότι το Θύριο ήταν αρχικά κορινθιακή αποικία. Schoch 
(1997) 64-65. Η άποψη αυτή δε φαίνεται να ευσταθεί για λόγους που έχουν ήδη αναλυθεί (περί 
κυριαρχίας της Παλαίρου στην πεδιάδα). 
390 Ο Ρωµαίος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ουδαµού φαίνονται πλησίον ερείπια τείχους». Αναφέρει 
επίσης ότι τα λίγα υπολείµµατα λιµενικών έργων που παρατηρούνται εκεί θα πρέπει να αποδοθούν σε 
λιµάνι της αρχαίας Παλαίρου. Ρωµαίος (1918) 114 
391 Murray (1982) 203 
392 Ελάχιστα είναι τα ευρήµατα σε τρία συγκεκριµένα σηµεία, κάποια υπολείµµατα οικοδοµικών 
κατασκευών, που όµως δεν µπορούν να χρονολογηθούν µε ακρίβεια, ούτε και να χαρακτηριστούν ως 
οικισµός. Murray (1982) 199-200 
393 Berktold & Faisst (1993) 4  
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γίνεται αρκετά ρηχή στο ύψος του κόλπου της αρχαίας Λευκάδος394. Ενώ αντίθετα 

στη χερσόνησο της περιοχής του Αλέξανδρου, αλλά και απέναντι στην άλλη πλευρά, 

στη σηµερινή Πλαγιά το βάθος της θάλασσας αυξάνεται κατά αρκετά µέτρα. 

Επιπλέον τα στρατεύµατα που πήραν µέρος στην πολιορκία θα µπορούσαν 

ευκολότερα να εκµεταλλευτούν της δυτικές ακτές της χερσονήσου της Πλαγιάς395.  

 Ακόµη, αν η επίθεση γινόταν από τα νότια οι Αθηναίοι και οι σύµµαχοί τους 

θα συναντούσαν δυσκολίες, τόσο στις κινήσεις τους όσο και στην απόβασή τους στη 

στεριά, λόγω του µόλου, που υπήρχε κοντά στο λιµάνι της Λευκάδας και έφτανε 

µέχρι απέναντι στο φρούριο του Αγίου Γεωργίου. ∆υσκολίες που είχαν να κάνουν µε 

την απόβαση των Αθηναίων έχουν υπάρξει ξανά και αναφέρονται στο Θουκυδίδη396. 

Επιπλέον δεν θα ήταν καθόλου απίθανο το ενδεχόµενο να εµφανιζόταν από τα νότια 

κορινθιακή ή φιλοκορινθιακή δύναµη η οποία θα εγκλώβιζε τους Αθηναίους στον 

κόλπο του ∆ρέπανου. Η ύπαρξη αυτού του µόλου υποστηρίζεται από το Murray, ο 

οποίος τοποθετεί χρονικά την κατασκευή του µόλου397 λίγο µετά την ίδρυση της 

Λευκάδος398. 

 Ένα άλλο σηµείο στο οποίο θα πρέπει να αναφερθούµε είναι στον τρόπο 

µετακίνησης των συµµαχικών στρατευµάτων των Αθηναίων από την Πογωνιά ή τη 

Ζαβέρδα προς τα λευκαδίτικα εδάφη. Αφού λόγω γεωµορφολογικών εµποδίων δεν θα 

µπορούσε η ακαρνανική στρατιά να περάσει από το νότιο τµήµα της χερσονήσου της 

Πλαγιάς399, ενώ δεν ήταν δυνατή η µεταφορά των στρατιωτών µε τα πλοία των 

Αθηναίων λόγω έλλειψης χώρου400. 

 

Υπόθεση 8η  Κατά τον Pouqueville υπάρχουν ερείπια που βρίσκονται 3 

µίλια βορειοδυτικά του σηµερινού χωριού Κανδήλα401. Αυτά αναγνωρίζει ο ίδιος ως 

το Σόλλιον. Όµως υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα, που αναδεικνύεται και στο 

                                                 
394 Murray (1982) 225 πιν. 34 
395 Berktold & Faisst (1993) 4. Πάντως και αυτή η ερµηνεία φαίνεται να εντάσσεται στην προσπάθεια 
των µελετητών αυτών να εµφανίσουν τη Βίγλα ως την επικρατέστερη θέση για την ταύτιση του 
Σολλίου. 
396 Όσον αφορά στην απόβαση των Αθηναίων στο Νήρικο το 428 π.Χ κατά την οποία σκοτώθηκε ο 
αθηναίος στρατηγός Ασώπιος. Θουκυδίδης. 3,7,4 
397 Λεπτοµέρειες για το µόλο αυτό και το πόσο σηµαντικός ήταν ο ρόλος που έπαιξε στην περιοχή 
παρατίθενται στο κεφάλαιο που αναφέρεται στη Λευκάδα. 
398 Murray (1982) 226 και πιν. 36 
399 Berktold & Faisst (1993) 5 
400 Berktold & Faisst (1993) 5 σηµ. 32  
401 Pouqueville (1826) 462 Εκεί, ωστόσο, δεν βρίσκονται κάποια ερείπια.  
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µεγαλύτερο µειονέκτηµα της υπόθεσης. Αυτό είναι ότι δεν είναι γνωστή η ύπαρξη 

κάποιων ερειπίων στην περιοχή που αναφέρει ο Pouqueville 402. 

Όσον αφορά στην υπόθεση αυτή το κυριότερο µειονέκτηµά της, που την 

καθιστά µάλλον λανθασµένη, είναι η µεγάλη απόσταση που η προτεινόµενη θέση 

έχει από τη Λευκάδα και την Πάλαιρο. Άλλωστε και τα ιστορικά γεγονότα, µε το 

∆ηµοσθένη και τους Ακαρνάνες, µετά την πολιορκία της Λευκάδας, αποδεικνύουν 

ότι το Σόλλιον δεν πρέπει να βρισκόταν µακριά από τη Λευκάδα403. 

 

Υπόθεση 9η  Η ένατη υπόθεση είναι ότι το Σόλλιον βρισκόταν στη δυτική 

ακτή της Ακαρνανίας σε ένα λιµάνι, το Σταυρολιµνιώνα, µεταξύ του Μύτικα και του 

Αστακού404. 

Η προτεινόµενη αυτή θέση παρουσιάζει εµφανή µειονεκτήµατα πρώτα πρώτα 

λόγω της απόστασης από την Πάλαιρο και πολύ περισσότερο τη Λευκάδα. Πρόκειται 

για µία απόκρηµνη κορυφογραµµή που βρίσκεται κατά µήκος της ακτής. Η έλλειψη 

λιµανιού, αλλά και καλλιεργήσιµης έκτασης, δεν καθιστούν το µέρος κατάλληλο για 

την ίδρυση αποικίας από τους Κορίνθιους και για τους σκοπούς που αυτοί ήθελαν να 

εξυπηρετεί405.  

 

Βλέπουµε λοιπόν ότι οι προτεινόµενες θέσεις είναι αρκετές. Ορισµένες όµως 

φαίνεται να συνοδεύονται από πειστικά επιχειρήµατα. Αν θα έπρεπε να καταλήξει 

κανείς σε ένα τελικό συµπέρασµα για το ποια είναι η καταλληλότερη να ταυτιστεί µε 

το Σόλλιον, θα δυσκολευόταν να επιλέξει ανάµεσα στις υποθέσεις που τοποθετούν το 

Σόλλιον στο ακρωτήριο του Αγίου Γεωργίου και στον κόλπο της Βαθειαβάλης.  

Η πρώτη υπόθεση εντάσσεται στην γενικότερη εικόνα του καναλιού της 

Λευκάδας. Ο νότιος µόλος, το λιµάνι της Λευκάδας και η διώρυγα είναι µεγάλα έργα 

που χρειάστηκε να κάνουν οι Κορίνθιοι για να δηµιουργήσουν ένα θαλάσσιο 

επικοινωνιακό δίαυλο και να τον εκµεταλλευτούν µε πολλούς τρόπους. Το ακρωτήριο 

του Αγίου Γεωργίου θα αποτελούσε το συνδετικό κρίκο της Λευκάδας µε την 

απέναντι ακτή και θα συµπλήρωνε το σύστηµα ελέγχου του καναλιού. Ακόµα όµως 

και στην περίπτωση που δεν πρόκειται για το Σόλλιον, είναι πολύ µεγάλη η 

                                                 
402 Berktold & Faisst (1993) 3 σηµ. 14 
403 Berktold & Faisst (1993) 4 
404 Leake ΙV 18-19. 
405 Murray (1982) 202 
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πιθανότητα να είχαµε µια κορινθιακή εγκατάσταση εκεί, για τους ίδιους ακριβώς 

λόγους που έχουν διατυπωθεί για το Σόλλιον. 

Από την άλλη πιθανή είναι και η υπόθεση του κόλπου της Βαθειαβάλης. Το 

πλεονέκτηµα αυτής της πρότασης είναι η ασφάλεια του λιµανιού, η οποία οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στη µορφολογία της ακτογραµµής. Επίσης η θέση µπορεί να 

αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιµη στην πόλη από την οποία ήταν εξαρτηµένη, τη 

Λευκάδα, λόγω της οπτικής επαφής που έχει το σηµείο αυτό µε την είσοδο του όρµου 

του ∆ρεπάνου. Τέλος έστω ότι δεν πρόκειται για το Σόλλιον, όπως η προηγούµενη 

υπόθεση, έτσι και σε αυτή τη θέση θα µπορούσαµε να έχουµε κορινθιακή 

εγκατάσταση, γιατί πρόκειται για µία στρατηγική θέση από πολλές απόψεις. 

 

Σχέσεις µε τη µητρόπολη και τις άλλες αποικίες. 

 

Θα περίµενε κανείς, γνωρίζοντας απλώς ότι το Σόλλιον είναι µία αποικία 

Κορινθίων να συναντήσει µαρτυρίες, οι οποίες θα καταδείκνυαν τη σχέση µεταξύ 

µητρόπολης και αποικίας. Όµως κάτι τέτοιο δεν έγινε φανερό από τις γραπτές πηγές. 

Η µόνες αναφορές αφορούν στην «κυριότητα» της Κορίνθου και κατ’ επέκταση στα 

δικαιώµατα της µητρόπολης πάνω στο Σόλλιον. Φράσεις όπως «Κορινθίων 

πόλισµα»406, «Κορίνθου πολίχνιον»407, δείχνουν ακριβώς την ιδιοκτησία κατά κάποιο 

τρόπο της Κορίνθου. ∆εν αναφέρονται δράσεις µεταξύ της κώµης και της πόλης.  

Αντίθετα έχει κανείς την αίσθηση ότι η Λευκάδα παίζει το ρόλο της 

µητρόπολης στη θέση της Κορίνθου για το Σόλλιον. Αυτό είναι φυσικό, γιατί η 

Λευκάδα θα ήταν η πρώτη αποικία που θα βοηθούσε το Σόλλιον σε περίπτωση 

κινδύνου. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν προκύπτει από τις πηγές, αλλά είναι κοινός τόπος 

απόψεων πολλών µελετητών λόγω της µικρής απόστασης που υπάρχει αυτών των δύο 

θέσεων. 

                                                 
406 Θουκυδίδης 2,30,1 
407 Στέφανος Βυζάντιος.  
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Υποθέσεις τοποθεσίας του Σολλίου 
Βίγλα 1
Στέρνα, Καστρί λιθιές 2,3
Αγ. Γεώργιος 4
Φαγιά, λόφος Κουτουπά 5
Βαθειαβάλη 6
Πογωνιά 7
Ζαβέρδα (σηµερινή Πάλαιρος) 8
Κανδήλα 9
Σταυρολιµνιώνας 10



 97

 

Αλυζία  
 

 Η αρχαία Αλυζία αναγνωρίζεται σήµερα µε ασφάλεια πλησίον του χωριού της 

Κανδήλας408, στη δυτική ακτή της Ακαρνανίας. Το ενδιαφέρον της Κορίνθου σε αυτή 

την περιοχή έχει εκφραστεί ήδη µε την ίδρυση των αποικιών, στη βορειότερη περιοχή 

της Ακαρνανίας. Το µέσον της δυτικής ακτής της Ακαρνανίας, δεν θα άφηνε 

αδιάφορους τους Κορινθίους, όταν πολλά κορινθιακά πλοία διέσχιζαν το πέλαγος, 

µπροστά από την περιοχή αυτή. Παρόµοια περίπτωση µε την Αλυζία είναι αυτή του 

Αστακού που θα εξεταστεί παρακάτω.  

 

Γραπτές πηγές  

 Το όνοµα της αρχαίας πόλης απαντάται µε πολλούς τύπους Αλυζία, Αλύζεια, 

Λύζια409, αλλά και «'AζÚλeia »410. Ιδρυτής φέρεται να είναι ο Αλυζεύς, γιος του 

Ικάριου, αδελφός της Πηνελόπης και του Λευκάδιου, από τους οποίους πήραν το 

όνοµά τους αντίστοιχα οι αρχαίες πόλεις411. Το όνοµα της Αλυζίας αναφέρεται σε  

πολλές πηγές, όµως δεν παραδίδονται πολλές πληροφορίες σχετικές µε τη θέση της. 

Ο Στράβων αναφέρει ότι απέχει από τη θάλασσα 15 στάδια412, και ο Κικέρωνας ότι 

απέχει περί τα 120 στάδια από τη Λευκάδα413.  

                                                 
408 Leake IV 14. Heuzey (1860) 408.Oberhummer (1887) 35. Hirschfeld (1894α) στ. 1712. Philippson 
& Kirsten (1958) 389. Meyer (1964α) στ.1533. Leekley & Efstratiou (1980) 8. Lauffers (1989) 98. 
Strauch (1996α) στ. 565. Φαράκλας (1996) 74 σηµ. 13.  
409 «™j 'AlÚzi£n te kaˆ 'AnaktÒrion, Ö aÙtoˆ e�con. » Θουκυδίδης 7,31,2 «'Ep£neimi d� p£lin ™pˆ 
t¾n ½peiron, Óqen ¢pšlipon. Met¦ taàta pÒlij 'Aluz…a, kaˆ kat¦ taÚthn nÁsoj K£rnoj» 
Σκύλαξ 34. «'AlÚzeia, pÒlij 'Akarnan…aj, ¢pÕ toà paidÕj 'Ikar…ou klhqe‹sa 'AlÚzou. tÕ 
™qnikÕn 'AluzeÚj kaˆ 'Aluza‹oj.» Στέφανος Βυζάντιος. « kaˆ ¥llai d' e„s…, P£lairÒj te kaˆ 
'Aluz…a kaˆ Leuk¦j kaˆ ”Argoj tÕ 'AmfilocikÕn kaˆ 'Ambrak…a, ïn aƒ ple‹stai perioik…dej 
gegÒnasin À kaˆ p©sai tÁj NikopÒlewj· ke‹tai d' Ð Str£toj kat¦ mšshn t¾n ™x 'Aluz…aj ÐdÕn 
e„j 'AnaktÒrion. » Στράβων 10,2,2 
410 Πτολεµαίος Γεωγραφικής υφηγήσεως 3,13,4. Ο Κυριάκος εξ Αγκώνος συγχέει την Αλυζία µε το 
Τρίκαρδο, όπου βρίσκονται οι Οινιάδες. «…civitatem magnam et vetustissimam Azyleam, quam 
incolae Trigardon vocant» Σερµπέτη (2001) 23 σηµ. 18  
411 «`O d� t¾n 'Alkmaion…da gr£yaj, 'Ikar…ou toà PhnelÒphj patrÕj uƒe‹j genšsqai dÚo, 
'Aluzša kaˆ Leuk£dion, dunasteàsai d' ™n tÍ 'Akarnan…v toÚtouj met¦ toà patrÒj· toÚtwn 
oân ™pwnÚmouj t¦j pÒleij ”Eforoj lšgesqai doke‹. » Στράβων 10,2,9. Μία ενδιαφέρουσα 
παρατήρηση, είναι ότι λόγω αυτής της αναφοράς από το Στράβωνα θα πρέπει να αναζητηθεί µία σχέση 
στην ίδρυση της Λευκάδας µε αυτή της Αλυζίας, στα πλαίσια της αναζήτησης του κορινθιακού 
στοιχείου κατά την ίδρυση της δεύτερης. Κάτι τέτοιο όµως δεν ευσταθεί, γιατί η αναφορά αφενός δεν 
αναφέρεται σε µύθο σχετιζόµενο µε τους Κορίνθους και αφετέρου η Λευκάδα πριν την οργάνωση της 
πόλης από τους Κορινθίους ήταν συνδεδεµένη µε τους Ακαρνάνες. Domingo-Forasté (1988) 24 
412 «¢pÕ d� Leuk£doj ˜xÁj P£lairoj kaˆ 'Aluz…a tÁj 'Akarnan…aj e„sˆ pÒleij, ïn ¹ 'Aluz…a 
penteka…deka ¢pÕ qal£tthj dišcei stad…ouj» Στράβων 10,2,21 
413 Κικέρωνας Epist. ad familiores. XVI, 2  
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 Ως προς την ανάµειξή της στα ιστορικά δρώµενα, τα ιστορικά κείµενα δεν 

δίνουν πολλές πληροφορίες. Από το Θουκυδίδη πληροφορούµαστε ότι η Αλυζία κατά 

τον Πελοποννησιακό πόλεµο ήταν στο πλευρό των Αθηναίων414.  

 

 Για την Αλυζία δεν έχουµε γραπτές πηγές, οι οποίες να δηλώνουν ξεκάθαρα 

ότι η ίδρυση της έγινε από τους Κορινθίους, ή ότι την κατέλαβαν. Και για την Αλυζία 

και για τον Αστακό υπάρχουν στη βιβλιογραφία από διάφορους µελετητές υποθέσεις, 

οι οποίες όµως  στην ουσία δεν συνοδεύονται από κάποια επιχειρήµατα που να τις 

στηρίζουν 415.  

 

Γεωµορφολογικά στοιχεία (χάρτης ΙV) 

 Τα κυριότερα γεωµορφολογικά στοιχεία της περιοχής, της θέσης της Αλυζίας 

είναι οι δύο όρµοι, ο όρµος του Μύτικα και ο όρµος του Βούρκου. Και οι δύο 

βρίσκονται εκατέρωθεν του σηµερινού χωριού Μύτικα. Οι δύο όρµοι έχουν µεγάλο 

άνοιγµα στην είσοδό τους και δεν εισχωρούν στην ενδοχώρα για µεγάλη απόσταση. 

Λόγω του σχήµατός τους από µια πρώτη εξέταση οι όρµοι µάλλον δεν αποτελούν το 

ιδανικό µέρος για τη δηµιουργία λιµανιού.  

 Ένα επίσης σηµαντικό στοιχείο που συνδέεται µε τους δύο όρµους είναι η 

νήσος Κάλαµος, αρχαία Κάρνος, που βρίσκεται απέναντι από αυτούς. Η αρκετά 

µεγάλη έκταση του νησιού φαίνεται να προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες το 

λιµάνι της Αλυζίας. Για το αν οι κάτοικοι της Αλυζίας εκµεταλλεύτηκαν το νησί 

προκειµένου να το αξιοποιήσουν ως παρατηρητήριο για την πρόληψη µέτρων σε 

επικείµενες εχθρικές επιθέσεις, δεν είναι γνωστό.  

 Στα βόρεια των δύο όρµων αρχίζει µία µεγάλης έκτασης εύφορη πεδιάδα, 

ασυνήθιστη για τη µορφολογία του εδάφους της Ακαρνανίας, η οποία µάλλον ήταν 

αρκετή για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των κατοίκων της αρχαίας Αλυζίας. Ένα 

πρόβληµα βέβαια θα αποτελούσε η ύδρευση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε 

αυτό συµβάλει η έλλειψη ενός ποταµού κοντά στην περιοχή, που να υδροδοτεί την 

                                                 
414 «toàto ¢fikÒmenoj Ð Dhmosqšnhj ™j t¾n Z£kunqon kaˆ Kefallhn…an Ðpl…taj te paršlabe 
kaˆ ™k tÁj Naup£ktou tîn Messhn…wn metepšmyato kaˆ ™j t¾n ¢ntipšraj ½peiron tÁj 
'Akarnan…aj dišbh, ™j 'AlÚzi£n te kaˆ 'AnaktÒrion, Ö aÙtoˆ e�con. Ônti d' aÙtù perˆ taàta Ð 
EÙrumšdwn ¢pant´ ™k tÁj » Θουκυδίδης 7,31,2 
415 Η πρώτη αναφορά για την Αλυζία ως αποικία των Κορινθίων γίνεται από τον Hirschfeld. Η 
αναφορά όµως αυτή µάλλον δεν πρέπει να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί εκτός της Αλυζίας 
χαρακτηρίζει την Πάλαιρο και το Θύρρειον κορινθιακές αποικίες, κάτι που σήµερα δεν είναι 
αποδεκτό. Hirschfeld (1893α) στ.1151. Επίσης o Kirsten κατατάσσει την Αλυζία ανάµεσα στις 
αποικίες της Κορίνθου. Kirsten (1940) 307. Freitag (1994) 213 σηµ. 4 
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πεδιάδα. Καθώς επίσης το ότι δεν υπάρχει αρκετή βλάστηση για να συγκρατήσει το 

βρόχινο νερό του χειµώνα416. 

Η πεδιάδα περικλείεται από ορεινούς όγκους, νοτιοδυτικές απολήξεις των 

Ακαρνανικών ορέων. Έτσι η πεδινή αυτή έκταση είναι σχεδόν αποκλεισµένη από την 

ενδοχώρα. ∆υτικά της πεδιάδας βρίσκεται η σηµερινή Ανεµοράχη, µία οροσειρά µε 

απόκρηµνα σε κάποια σηµεία βράχια. Βόρεια και βορειοανατολικά συνεχίζονται οι 

ορεινοί όγκοι, µε το βουνό Μπούµιστος και νότια µε το Μέγα όρος. Τα βουνά αυτά 

φτάνουν σε αρκετά µεγάλα ύψη, κάτι που δίνει την εντύπωση ότι ο µόνος τρόπος 

επικοινωνίας ήταν µέσω θαλάσσης.  

 Όµως αν λάβουµε υπόψη µας το σηµερινό οδικό δίκτυο, δεν είναι δύσκολο να 

αντιληφθεί κανείς ότι ο παράκτιος δρόµος, ο οποίος περνά ανάµεσα από τους 

πρόποδες των βουνών και την ακτή, συνδέει όλες τις πόλεις που βρίσκονται στη 

δυτική ακαρνανική ακτή. Ο δρόµος αυτός είναι πολύ πιθανό να υπήρχε και στην 

αρχαιότητα417. Όπως και ένας άλλος, που ξεκινά από την πεδιάδα και οδηγεί προς την 

ενδοχώρα, εκµεταλευόµενος πάντα το χαµηλότερο υψόµετρο, όπου αυτό είναι 

εφικτό.  

 

Το λιµάνι 

Το λιµάνι της Αλυζίας θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κάποιον από τους δύο 

όρµους νοτιοδυτικά της πόλης. Η καταλληλότητα της τοποθεσίας έχει συζητηθεί 

παραπάνω, αλλά µάλλον δεν θα απασχολούσε πολύ τους κατοίκους της, γιατί δεν 

είχαν άλλη κοντινότερη επιλογή. Το πιο προστατευµένο µέρος και από τους δύο 

όρµους είναι το βορειότερο σηµείο του όρµου Μύτικα.  

 Σε αυτή τη θέση βορειοδυτικά του µικρού ναού της Αγίας Τριάδας, έχουν 

εντοπιστεί τα ερείπια µιας αποβάθρας. Η αποβάθρα βρίσκεται κάτω από την 

επιφάνεια της θάλασσας. Η κατασκευή αποτελούταν από ορθογώνιες πλάκες, αρκετές 

από τις οποίες σώζονται στη θέση τους. Το µήκος της αποβάθρας δεν είναι δυνατόν 

να καθοριστεί, όµως το πλάτος µπορεί να εκτιµηθεί στα 15 µέτρα418. (στο παρακάτω 

σχέδιο σηµειώνεται µε  Α) 

                                                 
416 Murray (1982) 82  
417 Ο Ρωµαίος αναφέρει ένα δρόµο παράλληλο µε την ακτογραµµή, ο οποίος συνδέει τους όρµους 
Αλυζίας και Παλαίρου. Ο δρόµος είχε πλάτος 1,2 µέτρα, και ήταν λαξευτός. Το όνοµα µάλιστα της 
περιοχής «Περίπατος» προέρχεται από αυτό τον δρόµο. Ο Ρωµαίος υποθέτει ότι αυτός ο δρόµος 
συνεχιζόταν και προς νότια µέχρι τον Αστακό. Ρωµαίος (1930) 143-144 
418 Murray (1982) 116. Ακόµη µία κατασκευή που µπορεί να θεωρηθεί ως κάποιο είδος λιµενικής 
εγκατάστασης βρίσκεται δυτικότερα της προηγούµενης. Πρόκειται για µία πιο απλή κατασκευή, η 
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 Για τη χρονολόγηση της λιµενικής αυτής εγκατάστασης δε 

χρησιµοποιήθηκαν419 αρχαιολογικά ευρήµατα, όπως αγγεία που θα βοηθούσαν στην 

χρονολόγηση του. Ο Murray µε συγκριτική µελέτη του µόλου αυτού µε άλλους της 

δυτικής Ακαρνανίας, όπως της Παλαίρου και της Λευκάδος420, προσπαθεί να δώσει 

τη δική του χρονολόγηση για την αποβάθρα της Αλυζίας. Από τις γραπτές πηγές 

λιµάνι παρουσιάζεται µόνο στην εποχή του Στράβωνα, όπως ο ίδιος αναφέρει ως ιερό 

λιµάνι του Ηρακλέους 421. Ωστόσο αυτό δεν σηµαίνει ότι και σε άλλες χρονικές 

περιόδους στις οποίες αναφέρονται πηγές όπως ο Σκύλαξ422, δεν υπήρχε και κάποια 

άλλη µη µόνιµη κατασκευή ή κάποιος µόλος. Τέλος για το θέµα της χρονολόγησης, 

οι στατήρες 4ου αιώνα, που βρέθηκαν µαρτυρούν εµπορικές συναλλαγές της Αλυζίας. 

Φαίνεται αρκετά πιθανό να κατασκευάστηκε µόνιµο λιµάνι εκείνη την περίοδο, το 

οποίο θα εξυπηρετούσε την πόλη και την εµπορική δραστηριότητά της423. Πάντως 

λογική υπόθεση θα ήταν ότι ένα λιµάνι, έστω και υποτυπώδες, θα πρέπει να υπήρχε 

εκεί ήδη από την περίοδο της ίδρυσης της πόλης.  

                                                                                                                                            
οποία ξεκινά από την ακτή και συνεχίζει για αρκετά µέτρα προς τα ανατολικά.(στο σχέδιο µε το Β). Οι 
εκτιµήσεις για αυτή την πλατφόρµα δεν είναι µπορούν να είναι πολλές, λόγω της κατάστασης, την 
οποία σώζεται. Πάντως λόγω του ότι το βάθος στο οποίο βρέθηκε είναι αρκετά µικρό, ο Murray 
διέγνωσε ότι πρόκειται για πολύ νεότερη κατασκευή. Murray (19182) 119 
419 ∆εν έχει διενεργηθεί ακόµη υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα. 
420 Η µελέτη αυτή στηρίζεται στο ότι γνωρίζουµε και έχουµε τοποθετήσει χρονικά τους δύο άλλους 
µόλους. Η σύγκριση δεν αφορούσε στο σύστηµα δόµησης ή τα αρχαιολογικά ευρήµατα, αλλά στη 
µέτρηση του βάθους που βρισκόταν η αποβάθρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Έχει παρατηρηθεί 
ότι η στάθµη της θάλασσας έχει ανέβει από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Έτσι αν δύο µόλοι έχουν 
βρεθεί στο ίδιο βάθος τότε είναι πιθανό να χρονολογούνται και την ίδια χρονική περίοδο. Ο µόλος της 
Παλαίρου και της Αλυζίας βρίσκονται σήµερα στο ίδιο βάθος (1,7 µέτρα). ο µόλος της Παλαίρου 
χρονολογείται από την κεραµική που βρέθηκε εκεί τον ύστερο 4ο αιώνα π.Χ. Όµως η µέθοδος αυτή 
µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένα συµπεράσµατα, γιατί από τον 4ο αιώνα π.Χ. µέχρι τον 6ο αιώνα 
µ.Χ. η στάθµη της θάλασσας δεν έχει µεταβληθεί. Murray (1982) 241. Άρα η αποβάθρα της Αλυζίας 
θα µπορούσε να έχει κατασκευαστεί σε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα. Murray (1982) 116-117  
421 «Leuk£doj ˜xÁj P£lairoj kaˆ 'Aluz…a tÁj 'Akarnan…aj e„sˆ pÒleij, ïn ¹ 'Aluz…a 
penteka…deka ¢pÕ qal£tthj  dišcei stad…ouj, kaq' ¼n ™sti lim¾n `Hraklšouj ƒerÕj kaˆ 
tšmenoj, ™x oá toÝj `Hraklšouj ¥qlouj» Στράβων 10,2,21. Βέβαια αυτό δεν σηµαίνει ότι το λιµάνι 
της Αλυζίας χρονολογείται τον 1ο αιώνα π.Χ.  
422 Ο Σκύλαξ αναφέρεται εδώ, γιατί στην παράγραφο που αφορά στην Ακαρνανία για κάθε πόλη 
παραθέτει και το λιµάνι της. Για την Αλυζία δεν αναφέρει κανένα λιµάνι, όµως δεν σηµαίνει ότι δεν 
υπήρχε κάποια λιµενική εγκατάσταση εκεί. Σκύλαξ 34. Ίσως µέχρι τότε να είχε κατασκευαστεί µόνο ο 
µόλος και το λιµάνι να ήταν µία προχειρότερη κατασκευή, η οποία δεν ήταν µόνιµα τοποθετηµένη 
εκεί. 
423 Murray (1982) 118 
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Εικ.19 Οι κατασκευές στον όρµο του Μύτικα 

Το τείχος  

 Είναι εµφανές ότι η πεδινή έκταση της Αλυζίας, είχε το πλεονέκτηµα της 

αµυντικής θέσης, λόγω φυσικού ανάγλυφου. Ωστόσο η ύπαρξη τείχους υποδηλώνει 

ότι υπήρξε η ανάγκη αµυντικής προστασίας. Πρόκειται για ένα τείχος µήκους 2,3 

χλµ., χωρίς να συµπεριλαµβάνεται το νοτιότερο τµήµα, τα ίχνη του οποίου έχουν 

χαθεί εντελώς424. 

 Η πορεία του τείχους ακολουθεί το γεωφυσικό ανάγλυφο, όπως το ανατολικό 

και το δυτικό τµήµα του τείχους, τα οποία χτίζονται σε ανηφορικό έδαφος. Η βόρεια 

πλευρά του τείχους βρίσκεται σε ύψωµα, ενώ η νότια σε χαµηλότερο υψόµετρο425. Η 

υψοµετρική διαφορά ήταν µικρή και η µετάβαση από το υψηλότερο σηµείο είναι 

οµαλή. Άλλωστε το βόρειο τµήµα του τείχους δεν ξεπερνά σε υψόµετρο τα εκατό 

µέτρα.  

 Το βόρειο τµήµα του τείχους είναι χτισµένο εξολοκλήρου µε λίθους σύµφωνα 

µε το πολυγωνικό σύστηµα δόµησης. Το πάχος του ποικίλει, αλλά είναι ένα µε δύο 

µέτρα λεπτότερο από την υπόλοιπη οχύρωση426. Για το νοτιότερο τµήµα του τείχους 

η εικόνα που αποκοµίζουµε από τα κατάλοιπά του είναι διαφορετική. Το πάχος είναι 

µεγαλύτερο, φτάνοντας τα 5,5 µέτρα, ενώ το ύψος του δεν µπορεί να καθοριστεί µε 

ακρίβεια λόγω του ότι δεν έχει σωθεί πάνω από τη δεύτερη σειρά λίθων. Η ανωδοµή 

του µάλλον αποτελούταν από πηλό ή λάσπη κάτι που πιστοποιεί η εύρεση 

                                                 
424 Murray (1982) 108 
425 Murray (1982) 108 
426 Murray (1982) 108-109 
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κεραµιδιών, τα οποία θα χρησιµοποιούνταν ως οροφή για την προστασία του τείχους 

από τις βροχοπτώσεις. Την εικόνα της οχύρωσης συµπληρώνουν πολυάριθµοι πύργοι 

κυρίως στο ανατολικό και δυτικό τείχος427.  

 Οι διαφορές αυτές µεταξύ του νότιου και του βόριου τµήµατος του τείχους 

φανερώνουν, εκτός από τη διαφορά φάσεων του χτισίµατός του428 και µία 

διαφορετική αντίληψη όσον αφορά την ασφάλεια από αυτή που θα περίµενε κάποιος. 

Και αυτό γιατί στο νότιο τµήµα του τείχους, το έδαφος είναι πεδινό και θα ήταν 

λογικό οι όποιες εχθρικές επιθέσεις να γινόταν από εκεί. Άρα µάλλον θα πρέπει να 

επιστρέψουµε στην πρώτη εκδοχή, ότι πρόκειται για δύο τµήµατα διαφορετικής 

χρονικά φάσης.  

 Στα βορειοανατολικά της πόλης το τείχος περικλείει ένα ύψωµα, στο οποίο 

τοποθετείται η ακρόπολη429. Η υπόθεση αυτή δεν ήταν η µοναδική, ο Heuzey την 

τοποθετεί βορειοανατολικά αυτού του σηµείου, µεταξύ των πύργων 17 και 18430. Και 

οι δύο θέσεις πάντως προσφέρονται για την τοποθέτηση της ακρόπολης εκεί, λόγω 

µορφολογίας του εδάφους. 

 ∆ύο στενές πύλες είναι εµφανείς στο δυτικό τείχος µεταξύ των πύργων 5 και 6 

καθώς και 9 και 10, όµως καµία από αυτές δεν είναι η κύρια πύλη. Η κύρια ή µία από 

τις κύριες πύλες θα πρέπει να τοποθετηθεί στην νοτιοανατολική γωνία του τείχους. 

Τα αρχαιολογικά ευρήµατα της πύλης και οι σύγχρονοι δρόµοι, δεν δίνουν σαφή 

εικόνα για την πύλη και για την οδική αρτηρία που περνούσε από την πόλη431. Το 

βέβαιο είναι ότι κάποιος δρόµος οδηγούσε από το λιµάνι στην πόλη της Αλυζίας. Ο 

δρόµος αυτός είναι πολύ λογικό να περνούσε από αυτή τη µεγάλη πύλη.  

 Για τη χρονολόγηση του τείχους θα πρέπει να ανατρέξουµε στον 

Ξενοφώντα432, σύµφωνα µε τον οποίο ο Αγησίλαος δεν κατάφερε να κατακτήσει 

καµία ακαρνανική πόλη. Το γεγονός αυτό χρονολογείται µε επιφυλάξεις το 391 ή το 

389 π.Χ.433. Η Αλυζία, όπως και άλλες πόλεις θα πρέπει να ήταν οχυρωµένη για να 

                                                 
427 Murray (1982) 111 
428 Τα διαφορετικά συστήµατα δόµησης δεν συνεπάγεται αυτόµατα ότι τοποθετούν το τοποθετούν το 
συγκεκριµένο τµήµα του τείχους σε άλλη χρονική περίοδο. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που θα 
δικαιολογούσαν µία τέτοια διαφοροποίηση στην τειχοδοµία. Murray (1982) 130 σηµ. 76 
429 Murray (1982) 110 
430 Heuzey (1860) 409. Η άποψή του είναι µάλλον λανθασµένη, γιατί ο Murray, έχοντας επισκεφτεί 
την περιοχή αναφέρει ότι ο Heuzey δεν δίνει καλή περιγραφή της περιοχή. Murray (1982) 130 σηµ. 75 
431 Murray (1982) 112 
432 «™st»sato. kaˆ tÕ ¢pÕ toÚtou periiën kat¦ t¾n cèran œkopte kaˆ œkae· prÕj ™n…aj d� tîn 
pÒlewn kaˆ prosšballen, ØpÕ tîn 'Acaiîn ¢nagkazÒmenoj, oÙ m¾n eŒlš ge oÙde m…an.» 
Ξενοφών Ελληνικά 4,6,12 
433 Το θέµα της χρονολόγησης συζητείται διεξοδικά από τον Murray. Murray (1982) 131 σηµ.80 
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αντέξει την επίθεση από τον Αγησίλαο, τουλάχιστον µέχρι κάποιο βαθµό. Το πιο 

λογικό θα ήταν να τειχιστεί πρώτο το βορειότερο και πιο ορεινό τµήµα της έκτασης 

της πόλης, έτσι εξηγείται και η διαφορά στην τειχοδοµία του τµήµατος αυτού. 

Αργότερα ίσως το τείχος επεκτάθηκε για να καλύψει ενδεχόµενη επέκταση της 

πόλης434.  

 
Εικ.20 Το τείχος της Αλυζίας  

Η πόλη  

 Η πόλη µάλλον εκτεινόταν µέσα στα όρια των τειχών. Τα αρχαιολογικά 

ευρήµατα είναι λιγοστά. Ο Heuzey αναφέρει ότι είδε µερικά ερείπια, από την πόλη, 

τα οποία όµως δεν δίνουν κάποια σηµαντική και αξιοποιήσιµη πληροφορία για την 

πόλη435. Επίσης µικρά ευρήµατα έχουν βρεθεί από τον Ρωµαίο αργότερα436, τα οποία 

δεν µπορούν να αξιοποιηθούν εδώ για την εξαγωγή κάποιων συµπερασµάτων. Ο 

Murray, ο οποίος επισκέφτηκε την περιοχή αργότερα δεν µπόρεσε να εντοπίσει 

κάποιο από τα ευρήµατα των προηγούµενων µελετητών437.  

 

Πύργος  

                                                 
434 Murray (1982) 113 
435 Heuzey (1860) 411 
436 Πρόκειται για ένα ιωνικό κιονόκρανο του 5ου ή 4ου αιώνα π.Χ. Ρωµαίος (1919) 40 
437 Murray (1982) 112 



 104

 Στην ανατολικά της πεδιάδας της Αλυζίας στο πέρασµα που οδηγεί προς το 

σηµερινό Αρχοντοχώρι ο Leake438 πρώτος και µετέπειτα ο Heuzey439 είχαν αναφερθεί 

σε ένα πύργο. Ο πύργος είναι τοποθετηµένος ακριβώς δίπλα στο σηµείο από όπου 

περνά ο σηµερινός δρόµος και άρα δίπλα σε ένα αρχαίο µονοπάτι.  

Ο πύργος σώζεται σε όλο του το ύψος, πέντε δοµικών ζωνών, εκτός από την 

ανατολική γωνία. Οι εξωτερικές διαστάσεις του πύργου ήταν 5,65 µ. Χ 5,65µ. Έχει 

δύο πύλες, µία στα βόρεια και µία στα νότια. Στο εσωτερικό του νοτιοδυτικού τοίχου 

υπάρχουν εγκοπές όπου στηριζόταν σκάλα, η οποία οδηγούσε στο δεύτερο όροφο του 

πύργου. Η οροφή ήταν από ξύλα, µε κεραµίδια440.  

Στα τοιχώµατά του υπάρχουν πολεµίστρες, περισσότερες από την πλευρά του 

δρόµου και την αντίθετή του πλευρά. Έτσι όπως τοποθετήθηκαν οι πολεµίστρες 

δείχνουν ακριβώς τη λειτουργία του πύργου441. Είναι σαφές ότι δύσκολα ο πύργος 

από µόνος του, ως οχυρωµατικό στοιχείο, θα µπορούσε να αποτρέψει τυχόν εχθρική 

επίθεση, εκτός αν πρόκειται για µία πολύ µικρή εισβολή. Κύρια λειτουργία του θα 

ήταν η προειδοποίηση της πόλης, για µία επικείµενη επίθεση.  

 Ο Murray δίνει µία µεγάλη απόκλιση ως προς τη χρονολογία, από τον 4ο µέχρι 

και το 2ο αιώνα π.Χ.442. Αυτό πού έχει µεγαλύτερη σηµασία πάντως είναι ότι στο 

πέρασµα αυτό είχε ήδη δοθεί µεγάλη σηµασία. Ενώ εκτός από το ότι εκεί βρίσκεται 

µία από τις λίγες χερσαίες εισόδους στη χώρα της Αλυζίας, το σηµείο αυτό και ο ίδιος 

ο πύργος θα µπορούσε να αποτελέσει την εσχατιά της Αλυζίας προς τα ανατολικά443. 

 

Επικράτεια της Αλυζίας  

 Τα όρια της χώρας της Αλυζία θα έλεγε κανείς ότι είναι αρκετά εύκολο να 

οριστούν, αφού είναι αρκετά ξεκάθαρα και σαφή, όπως τα ορίζουν τα 

γεωµορφολογικά στοιχεία. Τα δυτικά και τα νότια όρια ορίζει η ακτογραµµή. 

Βορειοδυτικά τα σύνορα µάλλον θα πρέπει να τοποθετηθούν αρκετά νοτιότερα της 

σηµερινής Παλαίρου, γιατί την πεδινή περιοχή βόρεια του όρµου της Παλαίρου, θα 

είχε σίγουρα υπό τον έλεγχό της η αρχαία Πάλαιρος444. Επιπλέον το στενό πέρασµα 

                                                 
438 Leake IV 13 
439 Ο Heuzey έδωσε µία σύντοµη περιγραφή του πύργου αυτού. Heuzey (1860) 417 
440 Murray (1982) 84-85 
441 Murray (1982) 86 
442 Αναλυτικότερη αναφορά για την χρονολόγηση από τον Murray. Murray (1982) 124 σηµ.12 
443 Εκτενέστερη αναφορά για την επικράτεια της Αλυζίας γίνεται παρακάτω. 
444 Έχει αναγνωριστεί κοντά στο χωριό Κεχροπούλα, στη χερσόνησο της Πλαγιάς.  
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µεταξύ της οροσειράς και της θάλασσας θα δυσχέραινε τον έλεγχο της περιοχής 

αυτής. 

 Για τα βόρια όρια της Αλυζίας, οµοίως το γεωφυσικό ανάγλυφο δεν επέτρεπε 

πέραν από την περιοχή του Ξερολάγκαδου. Βορειοανατολικά επίσης το βουνό 

Μπούµιστος ορίζει το χώρο που οι κάτοικοι της Αλυζίας µπορούσαν να ελέγξουν. 

Ανάµεσα στο Μπούµιστο και το νοτιότερό του Μέγα όρος, στην περιοχή του 

Αρχοντοχωρίου υπάρχει ένα πέρασµα, µέσα από το οποίο περνά ο σύγχρονος δρόµος. 

Κάτι που σηµαίνει ότι οι Αλιζιείς µπορούσαν να έχουν στην κατοχή τους κάποια 

εδάφη και πέραν αυτού του περάσµατος. Παρόλα αυτά δυτικότερα υπήρχε η αρχαία 

πόλη Φοιτίαι, της οποίας η επικράτεια το πιο πιθανόν είναι να εκτείνεται µέχρι την 

περιοχή Αµπέλια, νότια του σηµερινού χωριού Αετός (η υπόθεση αυτή στηρίζεται 

στη διαµόρφωση του εδάφους). 

 Προς τα νότια ο ποταµός Βερίνας θα πρέπει να θεωρηθεί το νότιο σύνορο µε 

την επικράτεια του Αστακού. Το Μέγα όρος µάλλον δεν περιλαµβανόταν στη χώρα 

της Αλυζίας, αλλά µόνο η δυτική παραλιακή ζώνη. Στα ανατολικά του όρους η 

κοιλάδα που διέρρεε ο Μάχας ποταµός, είναι πιθανό να ανήκε στον Αστακό, λόγω 

του ότι η κοιλάδα αυτή συνδέεται σχεδόν χωρίς ενδιάµεσα εµπόδια, µε την κοιλάδα 

που σχηµατίζει ο Ξηροπόταµος. 

 

Επικοινωνία 

 Η περίπτωση της Αλυζίας ως προς την επικοινωνία της µε άλλες περιοχές 

παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί είναι ίσως η µοναδική από τις άλλες πόλεις, οι οποίες 

εξετάζονται ως αποικίες των Κορινθίων, µε το µεγαλύτερο ποσοστό θαλάσσιων 

µετακινήσεων. Μάλιστα πριν φτιαχτούν οι σηµερινοί οδικοί άξονες, ο ευκολότερος 

τρόπος να φτάσει κανείς στο κοντινό αρχαίο λιµάνι της Παλαίρου ήταν µέσω 

θαλάσσης. Η απόσταση αυτή θα καλυπτόταν µε µια γρήγορη τριήρη σε χρόνο λίγο 

µεγαλύτερο της µιας ώρας. Αντίθετα αν κάποιος ακολουθούσε τη συντοµότερη 

δυνατή χερσαία διαδροµή θα έφτανε σε 4 ώρες και 20 λεπτά445.  

                                                 
445 Murray (1982) 121. Ο υπολογισµός της ώρας για την χερσαία επικοινωνία, έχει γίνει από τον 
Murray ο οποίος µετέφερε µε συντοµία την περιδιάβαση του Lolling ο οποίος και περπάτησε όλη αυτή 
την διαδροµή, αλλά από την ανάποδη, δηλαδή από την Πάλαιρο προς την Κανδήλα. Όπως 
παρουσιάζεται λοιπόν αυτός ο περίπατος, αν κάποιος ξεκινούσε από τον Άγιο Βασίλειο, βόρεια της 
Κανδήλας και κατευθυνόταν βόρεια προχωρώντας ανατολικά στην πλαγιά του βουνού Τσερεκά και 
µέχρι το τέλος της οροσειράς Ανεµοράχη και κατόπιν έστριβε δυτικά στον Άγιο Αθανάσιο, θα έφτανε 
στην πεδιάδα της σηµερινής Παλαίρου. Ο χρόνος που θα απαιτούνταν θα ήταν περίπου τεσσερισήµισι 
ώρες. Lolling (Σε µία αδηµοσίευτη µελέτη του, η οποία δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί βιβλιογραφικά. 
Στο έργο του Murray (1982) αναφέρονται στοιχεία της.). Μία άλλη πορεία που χαράζει ένας δρόµος 
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Τα πλεονεκτήµατα της θέσης 

 Η θέση της Αλυζίας όπως έχει ήδη αναφερθεί είχε την ιδιαιτερότητα της 

δυσχερούς επικοινωνίας µε την ενδοχώρα. Οι δρόµοι που εξυπηρετούν την Κανδήλα 

είναι ακόµη και σήµερα λίγοι. Αυτό το στοιχείο είναι πολύ λογικό να είχε 

προσελκύσει τους Κορινθίους, την περίοδο που είχαν βλέψεις στη δυτική Ακαρνανία 

και οι σχέσεις τους µε τους Ακαρνάνες δεν ήταν ευνοϊκές για την εγκατάστασή τους. 

Άρα η Αλυζία είναι µία καλή περίπτωση για την Κόρινθο να έχει πρόσβαση στην 

ακαρνανική ακτή, σε ένα σηµείο που θα ήταν χρήσιµο για τους Κορινθίους. Η Αλυζία 

λόγω στης γεωγραφικής της θέσης θα µπορούσε να λειτουργήσει ως ένας σταθµός 

τόσο για το διαµετακοµιστικό εµπόριο, όσο και για τα πλοία της µητρόπολης, για τα 

οποία ήταν χρήσιµο να ελλιµενίζονται, σε περίπτωση ανάγκης.  

                                                                                                                                            
αναφέρεται από το Ρωµαίο. Ο δρόµος αυτός, παράλληλος µε την ακτογραµµή, συνδέει τους όρµους 
Αλυζίας και Παλαίρου. Ο δρόµος που είχε µήκος 1,2 µέτρα, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω. 
Ρωµαίος (1930) 143-144 
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Αστακός 
 

 Η αρχαία πόλη του Αστακού ταυτίζεται µε αρκετή σιγουριά σήµερα στην 

δυτική ακτή της Ακαρνανίας, µεταξύ του σηµερινού Αστακού και του ∆ραγαµέστου, 

βορειοανατολικά της σηµερινής πόλης του Αστακού446. Η Κόρινθος αναµφισβήτητα 

την περίοδο του αποικισµού αυτής της περιοχής ασκούσε µεγάλη επιρροή. Ωστόσο 

για τον Αστακό δεν είναι ξεκάθαρο από γραπτές πηγές αν η πόλη τελούσε από την 

αρχή της ιδρύσεώς της υπό το καθεστώς του κορινθιακού αποικισµού. 

 

Γραπτές πηγές  

 Η πόλη απαντάται µε το όνοµα ο Αστακός ή η Άστακος447 και επιγραφικά ως 

Αστακοί448. Για την ίδρυση του Αστακού πληροφορούµαστε ότι είναι αποικία των 

Κεφαλλήνιων από µία µεταγενέστερη πηγή, το Στέφανο Βυζάντιο,449. Εκτός από 

αυτή τη γραπτή µαρτυρία, δεν έχουµε καµία άλλη που να αναφέρεται στην ίδρυση 

του Αστακού και τη µετέπειτα περίοδο µέχρι την αρχή του Πελοποννησιακού 

πολέµου. Για το καθεστώς υπό το οποίο τελούσε ο Αστακός θα πρέπει να 

ανατρέξουµε στο Θουκυδίδη450. Από τις αναφορές του σε σχέση µε τον Αστακό 

γίνεται σαφές ότι βρισκόταν υπό την κυριαρχία του τύραννου Ευάρχου, η οποία 

βεβαιώνεται µε τη µετοχή «βουλόµενος». Επίσης δεν παραδίδεται πουθενά ότι ο 

Αστακός ανήκε σε κάποιο έθνος ή κοινό µέχρι το 431/30 π.Χ. και λόγω της πολιτικής 

κατάστασης που επικρατούσε στην Ακαρνανία δεν ήταν πιθανό451.  

                                                 
446 Heuzey (1860) 418-419. Oberhummer (1896) στ. 1774. Bursian (1862) 119 Dörner (1964) στ. 658. 
Leekley & Efstratiou (1980) 1980. Lauffer (1989) 139. Φαράκλας (1996) 73 σηµ. 9. Strauch (1997α) 
στ. 116-117 
447 Oberhummer (1887) 35. Επίσης για το όνοµα. «T¦ e„j koj Øp�r dÚo sullab¦j a 
paralhgÒmena, oá prohge‹tai sÚmfwnon À sÚmfwna, kÚria Ônta barÚnetai… QeÒpompoj ™n 
Filippikîn tr…tJ. seshme…wtai tÕ 'AstakÒj–pÒlij Biqun…aj ¢pÕ 'Astakoà toà Poseidînoj 
kaˆ nÚmfhj 'Olb…aj, æj 'ArrianÕj ™n Biquniako‹j ƒstore‹. » Ηρωδιανός Περί καθολικής 
προσωδίας 1, 149 
448  Kl;afenbach IG IV2 1.9514,  VII 128  
449  « œsti kaˆ 'Akarnan…aj pÒlij. oƒ d� Kefallhn…aj ¥poikon. » Στέφανος Βυζάντιος. Οι Leekley 
& Efstratiou αναφέρουν ότι είναι αποικία των Μεγαρέων, κάτι που µάλλον είναι εσφαλµένο, ίσως 
έγινε παρερµηνεία κάποιων πηγών, που αναφέρονται σε µία αποικία των Μεγαρέων µε το ίδιο όνοµα, 
όπως αναφέρεται παρακάτω. 
450 «kaˆ 'AstakÒn, Âj EÜarcoj ™tur£nnei, labÒntej kat¦ kr£toj kaˆ xel£santej aÙtÕn tÕ 
cwr…on ™j t¾n xummac…an prosepoi»santo. » Θουκυδίδης 2,30,1. «toà d' ™pigignomšnou ceimînoj 
EÜarcoj Ð 'Akarn¦n boulÒmenoj ™j t¾n 'AstakÕn katelqe‹n pe…qei Korinq…ouj tessar£konta 
nausˆ kaˆ pentakos…oij kaˆ cil…oij Ðpl…taij ˜autÕn kat£gein pleÚsantaj, kaˆ aÙtÕj 
™pikoÚrouj tin¦j prosemisqèsato» Θουκυδίδης 2,33,1 
451 ∆εν γνωρίζουµε αν η πολιτική κατάσταση της Ακαρνανίας αντικατοπτρίζεται στην εικόνα αυτής 
του Αστακού. Wacker (1996) 99. Η αυτονοµία που εµφανίζει ο Αστακός φαίνεται ότι υπάρχει και στη 
γειτονική πόλη Κόροντα Oberhummer (1887) 35 
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 Στις ιστορικές πηγές οι αναφορές ξεκινούν από το 431 π.Χ., όταν οι Αθηναίοι 

µε την επιχείρηση τους στη δυτική Ακαρνανία και µε επικεφαλής το Φορµίωνα 

εξεδίωξαν τον Εύαρχο και κατέλαβαν την πόλη του Αστακού452. Τον ίδιο χρόνο ο 

Εύαρχος, ο οποίος ήταν φιλικά προσκείµενος στην Κόρινθο και την πολιτική της, 

επανέρχεται µε κορινθιακές δυνάµεις453. Ο Φορµίων, όµως επιστρέφει µετά από δύο 

χρόνια (429 π.Χ.) και διώχνει οριστικά πλέον τον Εύαρχο454. Μετά από αυτή την 

επέµβαση ο Αστακός µάλλον περνά στο πλευρό των Αθηναίων455.  

 Τον 4ο αιώνα π.Χ. εντάσσεται στο κοινό των Ακαρνάνων, διατηρώντας 

ωστόσο και τότε µία ανεξάρτητη πολιτική.  

 

 Από τις γραπτές πηγές δεν είναι δυνατόν να αποφανθεί κάνεις µε σιγουριά για 

το ποια ήταν η σχέση του Αστακού µε την Κόρινθο. Το ότι ο τύραννός του ήταν 

φιλικά προσκείµενος προς τους Κορινθίους δεν σηµαίνει ότι η Κόρινθος απαραίτητα 

ασκούσε µεγάλη επιρροή στους Αστακηνούς. Από την άλλη πλευρά, η µόνη πηγή 

που µας παραδίδει ότι κάτοικοι της Κεφαλληνίας ίδρυσαν την πόλη είναι του 

Στέφανου Βυζάντιου, δηλαδή αρκετά µεταγενέστερη από το γεγονός στο οποίο 

αναφέρεται, κάτι που καθιστά την πληροφορία ανεπαρκώς στηριγµένη.  

Ακόµη και στη σύγχρονη βιβλιογραφία ο Αστακός δεν αναφέρεται από όλους 

τους µελετητές ως κορινθιακή αποικία. O Hirschfeld ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε 

τον Αστακό ως αποικία των Κορινθίων456. Υπόθεση για το αν ήταν αποικία ή όχι είχε 

εκφράσει ο Kirsten, ο οποίος όµως δεν επικαλείται καµία µαρτυρία ή απόδειξη που 

να αιτιολογεί τη σύνδεση Αστακού µε την Κόρινθο457. Το ίδιο ισχύει και για τον 

Larsen ο οποίος αναφέρεται στον Αστακό σε δύο σηµεία του έργου του µε 

διαφορετικό τρόπο, χωρίς να παραθέτει κάποιο στοιχείο για το θεσµικό χαρακτήρα 

της πόλης458. 

                                                 
452 Θουκυδίδης 2,30,1 
453 Θουκυδίδης 2,33,1 
454 «Form…wnoj ¹goumšnou ™str£teusan, parapleÚsantej ™p' 'Astakoà kaˆ ¢pob£ntej, ™j t¾n 
mesÒgeian tÁj 'Akarnan…aj tetrakos…oij m�n Ðpl…taij 'Aqhna…wn tîn ¢pÕ tîn neîn, 
tetrakos…oij d� Messhn…wn, kaˆ œk te Str£tou kaˆ KorÒntwn kaˆ ¥llwn cwr…wn ¥ndraj oÙ 

dokoàntaj beba…ouj e�nai ™x»lasan» Θουκυδίδης 2,102,1 
455 Oberhummer (1896) 1774 
456 Η αναφορά όµως αυτή µάλλον δεν πρέπει να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί εκτός του Αστακού 
χαρακτηρίζει την Πάλαιρο και το Θύρρειον κορινθιακές αποικίες, κάτι που σήµερα δεν είναι 
αποδεκτό. Hirschfeld (1893α) στ.1151 
457 Kirsten (1940) 307 
458 Larsen (1968) 89, 91. Στην πρώτη του αναφορά διαχωρίζει τον Αστακό από τις άλλες κορινθιακές 
αποικίες και αναφέρει απλώς ότι ο Αστακός βρισκόταν υπό την εξουσία ενός τυράννου, χωρίς να τον 
ονοµάζει. Στη δεύτερη αναφορά τον κατατάσσει στις κορινθιακές αποικίες, χωρίς να δώσει κάποια 
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 Η σχέση των Κορινθίων µε τον Αστακό και την Αλυζία, θυµίζει εντονότερα 

τη σχέση του Σολλίου µε την Κόρινθο, µόνο που για τις δύο θέσεις δεν έχουµε τις 

γραπτές µαρτυρίες. Αυτές οι αποικίες δίνουν την εντύπωση ότι παίζουν δευτερεύοντα 

ρόλο στο πλαίσιο ελέγχου που η Κόρινθος ενδιαφερόταν να έχει στη δυτική Ελλάδα. 

Έτσι διαφαίνεται ένα κύριο σώµα από αποικίες µεγάλες και ισχυρές, καθώς έχουν 

ιδρυθεί ξεκάθαρα από την Κόρινθο. Τον κορµό αυτό συµπληρώνουν οι µικρές πόλεις 

σε καίριες θέσεις, οι οποίες αν και δεν ιδρύθηκαν απευθείας από τους Κορινθίους, 

αποτελούσαν στήριγµα για τη µητρόπολη. 

 

Η θέση  

 Η ταύτιση της αρχαίας θέσης δεν έγινε αρχικά µε επιτυχία. Ο Leake459 είχε 

αναγνωρίσει στη θέση του αρχαίου Αστακού µία πόλη που ονοµαζόταν Κριθωτή. 

Κάτι τέτοιο αποδεικνύεται αργότερα ότι δεν είναι σωστό, µάλλον ο Leake δεν 

κατανόησε σωστά το κείµενο του Στράβωνα460. Η Κριθωτή θα πρέπει να ταυτιστεί µε 

το σηµερινό ακρωτήριο Σκοπιά, στην είσοδο του όρµου του Αστακού461. Τη θέση ως 

Αστακό αναγνώρισε πρώτος ο Heuzey462. Το µέγεθος της πόλης που πρότεινε ο 

Heuzey είναι σαφώς µεγαλύτερο από τη θέση που πρότεινε ο Leake (στον Άγιο 

Παντελεήµονα), κάτι που δικαιολογεί και την αναφορά της πόλης από τις αρχαίες 

πηγές463.  

 Την πρόταση του Heuzey ενισχύει ένα ενσφράγιστο κοµµάτι κεραµιδιού 

οροφής, το οποίο βρήκε ο Ρωµαίος στο χώρο που καταλάµβανε η αρχαία πόλη. Η 

επιγραφή δεν είναι πλήρης, αλλά είναι πολύ πιθανό εδώ να έχουµε την αναγραφή του 

εθνικού της πόλης ή των πολιτών Ασ]τακων 464. Η πόλη στις επιγραφές εµφανίζεται 

µε το όνοµα Αστακοί, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω.  

                                                                                                                                            
στοιχεία. Επίσης χωρίς αιτιολόγηση κατατάσσεται ο Αστακός στις κορινθιακές αποικίες και από τον 
Gehrke (1986) 158 
459 Leake IV 7. Ο Leake αναφέρει αρχικά ότι η θέση που έχει αναγνωριστεί σήµερα ως Αστακός ήταν 
η Κριθωτή. Βέβαια λίγο παρακάτω λέει ότι κάπου εκεί θα βρισκόταν και ο Αστακός, χωρίς όµως να 
ορίζει την ακριβή του θέση. 
460 «e�ta ¥kra Kriqèth kaˆ [aƒ] 'Ecin£dej kaˆ pÒlij 'AstakÒj, Ðmènumoj tÍ perˆ Nikom»deian 
kaˆ tÕn 'AstakhnÕn kÒlpon (kaˆ ¹ Kriqèth d' Ðmènumoj pol…cnh tîn ™n tÍ Qrvk…v 
Cerron»sJ)» Στράβων 10,2,21. Ο Στράβων αναφέρεται και σε µία άλλη πόλη µε το ίδιο όνοµα που 
βρισκόταν στο Βόσπορο. Πρόκειται για µία από τις αποικίες των Μεγαρέων εκεί στην οποία 
αναφέρονται αρκετοί αρχαίοι συγγραφείς. Η ίδρυσή της τοποθετείται χρονικά µε επιφύλαξη το 660 
π.Χ. Boardman (1996) 304 
461 Wacker (1996) 100 
462 Heuzey (1860) 418-419 
463 Murray (1982) 68 
464 Τα δύο τελευταία γράµµατα της επιγραφής είναι φανερό ότι προστέθηκαν αργότερα. Ρωµαίος 
(1918) 117 
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Εικ.21 Η ενσφράγιστη επιγραφή 

 

 Η πόλη του Αστακού τοποθετείται σε µικρή απόσταση (περί τα 2 χλµ.) 

βορειότερα από το σηµερινό οµώνυµο χωριό, σε χαµηλό υψόµετρο (100 µέτρα). 

Στους ανατολικούς πρόποδες του ∆ίκορφου υπάρχει το πλάτωµα που αναπτύχθηκε ο 

οικισµός του Αστακού. Στην ανατολική πλευρά του υψώµατος, υπάρχουν απόκρηµνα 

βράχια που κάνουν την πρόσβαση από την κοιλάδα στο ύψωµα αρκετά δύσκολη, 

προσφέροντας όµως και προστασία στην πόλη. 

 

Γεωµορφολογικά στοιχεία (χάρτης IV) 

 Το κυριότερο στοιχείο της θέσης του αρχαίου Αστακού είναι ασφαλώς ο 

όρµος. Οι αρχαίες πηγές αναφέρουν τον όρµο, δίνοντάς του έτσι ξεχωριστή 

σηµασία465. Ο Σκύλαξ αναφέρεται στο λιµάνι466, εξίσου σηµαντικό στοιχείο που 

συνδέεται µε τον όρµο. Ο όρµος λόγω του µήκους του µπορεί να προσφέρει ασφαλή 

ελλιµενισµό από τις εχθρικές επιθέσεις, οι οποίες δεν έλειψαν, όπως είδαµε 

παραπάνω. 

 Ωστόσο ο όρµος δεν ήταν ασφαλής κυρίως τους χειµερινούς µήνες λόγω των 

ανέµων που πνέουν (και έπνεαν) και διοχετεύονται, εξαιτίας των βουνών, κατευθείαν 

στην κοιλάδα του Αστακού. Όταν οι άνεµοι είναι ισχυρής εντάσεως και διάρκειας 

µεγαλύτερης από λίγες ώρες το λιµάνι δεν είναι ασφαλές για µικρά πλοία. Οι ισχυροί 

νότιοι άνεµοι που επηρεάζουν κυρίως τον όρµο πνέουν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια 

του χειµώνα το καθιστούν επικίνδυνο για τον ελλιµενισµό των πλοίων αυτούς τους 

µήνες467.  

 Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί επίσης και στον ορεινό όγκο που 

αποτελεί το νοτιότερο τµήµα των Ακαρνανικών ορέων, γνωστό µε το όνοµα ∆ίκορφο.  

Το µεγάλο ύψος του βουνού κάνει δύσκολη την πρόσβαση προς τον αρχαίο οικισµό 

και το λιµάνι του Αστακού, από τη δυτική ακτή. Το ίδιο, ως προς την ασφάλεια, 

συµβαίνει και στα νοτιοανατολικά µε ένα χαµηλότερο όµως βουνό. Στην ανατολική 

                                                 
465 «kaˆ pÒlij 'AstakÒj, Ðmènumoj tÍ perˆ Nikom»deian kaˆ tÕn 'AstakhnÕn kÒlpon» Στράβων 
10,2,21 
466 «kaˆ pÒlij 'AstakÕj kaˆ lim¾n » Σκύλαξ 34. 
467 Murray (1982) 74 
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πλευρά του αρχαίου Αστακού βρισκόταν απόκρηµνα βράχια, ύψους 20 µέτρων, τα 

οποία δυσχέραιναν την πρόσβαση από την κοιλάδα προς την πόλη468.  

 Το γεγονός ότι η πόλη βρισκόταν σε ένα υψηλότερο επίπεδο από την κοιλάδα 

µάλλον δεν σήµαινε ότι αντιµετώπιζε προβλήµατα ύδρευσης. Στα βόρεια της θέσης 

(στο σηµείο µε το γράµµα C στον παρακάτω χάρτη) λίγο χαµηλότερα από το επίπεδο 

της πόλης, ο Murray αναφέρει µία φυσική πηγή µε πόσιµο νερό. Μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει ένας δρόµος λαξευµένος πάνω στο βράχο, ο οποίος 

ξεκινούσε από την πύλη Β και έφτανε στην πηγή469.  

 Μεταξύ αυτών των υψωµάτων σχηµατίζεται µία κοιλάδα, την οποία διαρρέει 

ο Ξηροπόταµος. Η κοιλάδα αυτή, η οποία υδρεύεται λόγω του ποταµού, αποτελεί µια 

ικανή γόνιµη έκταση για να καλύψει τις ανάγκες του οικισµού. Παράλληλα η κοιλάδα 

αυτή διαµορφώνει και το χερσαίο δίαυλο επικοινωνίας, στο δρόµο δηλαδή που 

συνέδεε τον Αστακό µε τις άλλες πόλεις της ενδοχώρας. Η πορεία που διέγραφε ο 

αρχαίος δρόµος ακολουθείται µέχρι σήµερα και από το σηµερινό οδικό δίκτυο.  

 Μια ενδιαφέρουσα πρόταση που έχει να κάνει µε τον όρµο του Αστακού, 

γίνεται από τον Wacker. Ο ίδιος δίνοντας µία εξήγηση για το ότι δεν έχουν βρεθεί 

κατάλοιπα του αρχαίου λιµανιού470 παραθέτει τη δική του άποψη. Ο ποταµός 

Ξηροπόταµος είναι φυσικό να δηµιούργησε προσχώσεις, οι οποίες µείωσαν την 

εισχώρηση της θάλασσας, µέχρι εκεί που βρίσκεται η σηµερινή πόλη. Η άποψή του 

απεικονίζεται σε ένα χάρτη, ο οποίος δείχνει ουσιαστικά ότι ο αρχαίος Αστακός 

βρισκόταν πολύ κοντά στην ακτογραµµή. Έτσι το λιµάνι που αναζητείται, θα 

µπορούσε να βρίσκεται σε αυτές τις προσχώσεις471. 

                                                 
468 Murray (1982) 68 
469 Ίχνη από την αρχαία πηγή δεν ήταν δυνατό να εντοπιστούν, γιατί κατά την περίοδο της έρευνας του 
Murray οι κάτοικοι της σηµερινής πόλη του Αστακού είχαν σφραγίσει το χώρο προκειµένου να 
αντλούν νερό. Murray (1982) 70 
470 Όπως αναφέρεται παρακάτω 
471 Wacker(1996) 102-103. Ωστόσο ο Murray που επισκέφτηκε την περιοχή δεν κάνει καµία νύξη για 
προσχώσεις από τον ποταµό. 
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Εικ.22 Ο όρµος του Αστακού (Wacker) 

 

Το τείχος  

 Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα αυτής της θέσης έχουν σωθεί σε µικρό βαθµό. 

Παρά την αποσπασµατικότητα όµως η πορεία του τείχους φαίνεται αρκετά καθαρά. Η 

οχύρωση λοιπόν του Αστακού διαγράφεται όπως φαίνεται στο σχέδιο παρακάτω 

ξεκινώντας από νοτιοανατολικά από τον πύργο µε τον αριθµό 1 και φτάνοντας µέχρι 

τη βόρεια πύλη (Β)472.  

 Σε όλο το µήκος της οχύρωσης το πάχος του τείχους διαφέρει σε πάχος από 

2,5 µ. µέχρι 3µ, ενώ υπάρχει και µια σειρά από πύργους, τοποθετηµένους ανά τυχαία 

διαστήµατα µεταξύ τους. Από τους πύργους αυτούς µόνο τέσσερις µοιάζουν µεταξύ 

τους (ο δεύτερος µε τον τρίτο και ο δέκατος τέταρτος µε το δέκατο πέµπτο), κάτι που 

υποδεικνύει µάλλον µια διαφορά στις φάσεις του χτισίµατος του τείχους473.  

                                                 
472 Murray (1982) 68. Η αποκατάσταση του σχεδίου από τον Murray σε κάποια σηµεία της ενέχουν την 
υπόθεση, λόγω της κακής κατάστασης των ερειπίων. Τα σηµεία αυτά είναι: ο πέµπτος πύργος, ο 
δέκατος τρίτος, καθώς και το τµήµα από τον δέκατο πέµπτο πύργο µέχρι την πύλη Β. Murray (1982) 
79 σηµ. 9 
473 Η διαφορά αυτή γίνεται φανερή και από τα αποµεινάρια του πύργου 13, όπου φαίνεται ότι ένας 
νεότερος πύργος χτίστηκε πάνω από έναν παλιότερο. Murray (1982) 69 
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 Το σύστηµα δόµησης της οχύρωσης δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά το είδος που 

κυριαρχεί είναι το τραπεζιόσχηµο σύστηµα474. Η ανωδοµή του τείχους αποτελούνταν 

πιθανόν από τούβλα λάσπης. Τα κεραµίδια οροφής που βρέθηκαν κοντά στο τείχος 

ενισχύουν την πιθανότητα του να είναι η ανωδοµή φτιαγµένη από αυτό το υλικό. Την 

ίδια µορφή είχε και το τείχος της Αλυζίας, το οποίο όµως είχε πολύ µεγαλύτερο 

πάχος (µέχρι 5,5 µ.). Ίσως το µικρότερο πάχος του τείχους του Αστακού να ήταν αυτό 

που οδήγησε στην ανέγερση τόσων πολλών πύργων, για να πλαισιώνουν και να 

στηρίξουν καλύτερα την κατασκευή475. 

 Στην ανατολική πλευρά της θέσης, τα ίχνη ενός τείχους είναι ελάχιστα, εκτός 

από λίγους λίθους που βρέθηκαν εκεί σε τυχαία διάταξη, δεν υπάρχει τίποτε άλλο που 

να υποδηλώνει την ύπαρξη ενός είδους οχύρωσης476. Το πιο πιθανό είναι ότι το 

µεγάλο ύψος του βράχου θα αποτελούσε από µόνο του ένα είδος προφύλαξης για την 

προστασία της πόλης. Υπάρχει όµως και το ενδεχόµενο οι λίθοι να αποµακρύνθηκαν 

αργότερα από εκεί αργότερα µε το σκοπό να χρησιµοποιηθούν κάπου αλλού.  

 Όσον αφορά τη χρονολόγηση του τείχους, µάλλον θα έχει κτιστεί στις αρχές 

του Πελοποννησιακού πολέµου477. Κάτι τέτοιο απέκλειε την κατασκευή του από τους 

Κορινθίους. Ίσως η σχέση του Αστακού µε την Κόρινθο δεν υπαγόρευε την 

κατασκευή τείχους. Ο σκοπός της Κορίνθου, αφού δεν είχε στην κατοχή της την πόλη 

δεν ήταν να την προστατεύσει.  

                                                 
474 Υπάρχουν κάποια τµήµατα, όπως στον πύργο 13, όπου το σύστηµα ήταν πολυγωνικό. Murray 
(1982) 69.  
475 Murray (1982) 70 
476 Murray (1982) 72 
477 Philippson & Kirsten (1958) 395. και ο Murray κάπου εκεί το τοποθετεί χρονολογικά, µεταξύ 430 
και 389. Murray (1982) 450 



 114

 
Εικ.23 Το τείχος του Αστακού  

 

Η πόλη 

 ∆εν είναι πολλά τα ευρήµατα στο εσωτερικό των τειχών, τα οποία να µπορούν 

να µας δώσουν µια εικόνα για την πόλη. Κάποια ίχνη κτηρίων εµφανίζονται 

ανατολικά των πύργων 8 και 9478. Επίσης στην περιοχή ανατολικά των πύργων 13 και 

14 υπάρχει µία θεµελίωση για κάποιο κτίριο, η οποία είναι λαξευµένη µέσα στο 

βράχο και γι αυτό είχε διατηρηθεί. 

 

Το λιµάνι  

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο όρµος του Αστακού δεν πληροί τις προϋποθέσεις 

ασφάλειας που αφορούν στις καιρικές συνθήκες, λόγω των ισχυρών ανέµων. Το πιο 

λογικό θα ήταν να υπήρχε µία είδους υποδοµή, όπως ένας µόλος που θα προστάτευε 

το λιµάνι και θα το καθιστούσε ασφαλές. Ο Σκύλαξ έχει αναφέρει την ύπαρξη 

λιµανιού479, µια τέτοια αναφορά θα πρέπει να είχε αντίκρισµα σε ένα µόνιµο λιµάνι. 

                                                 
478 Σχετικά µε αυτά τα κτίρια ο Murray αναφέρει την πιθανότητα να ταυτίζονται µε το ναό της 
Άρτεµις. Ο Ρωµαίος µε βάση µία επιγραφή (2ου αιώνα π.Χ.) είχε συνδέσει τη λατρεία της Αρτέµιδος µε 
την αρχαία πόλη του Αστακού. Ρωµαίος (1918) 120 
479 «kaˆ pÒlij 'AstakÕj kaˆ lim¾n » Σκύλαξ 34 
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Επίσης οι αναφορές του Θουκυδίδη σχετικά µε το λιµάνι προϋποθέτουν την ύπαρξη 

λιµανιού και µάλιστα µεγάλου. Ο ερχοµός εκ νέου του Ευάρχου µε µεγάλο αριθµό 

κορινθιακών πλοίων στον Αστακό480, έστω και αν δεν γίνεται χρήση του λιµανιού 

από όλα αυτά τα πλοία, σίγουρα δίνουν την εικόνα ενός λιµανιού που µπορούσε να 

φιλοξενήσει µεγάλο αριθµό πλοίων.  

Ωστόσο η έρευνα του Murray στο λιµάνι του Αστακού δεν απέδωσε τα 

αναµενόµενα για αυτόν αποτελέσµατα. Η γρήγορη ανάπτυξη του σηµερινού οικισµού 

δηµιούργησε την ανάγκη για µία τσιµεντένια αποβάθρα, η οποία προφανώς κάλυψε 

τις όποιες παλαιότερες κατασκευές. Βέβαια τις υποψίες του ότι θα πρέπει να υπήρχε 

ένας µόλος επιβεβαιώνονται εν µέρει από την αναφορά του Leake, ο οποίος κάνει 

λόγο για ένα µόλο481. Από τότε όµως (τις αρχές του 19ου αιώνα π.Χ.) δεν υπάρχει 

κάποια άλλη αναφορά ή ένδειξη πάνω σε κάποιο χάρτη για την ύπαρξη ενός µόλου. 

Πάντως ο Murray εξακολουθεί να πιστεύει ότι υπήρχε και ότι ενσωµατώθηκε και 

αυτός στη σηµερινή τσιµεντένια αποβάθρα482. 

Κάποια ερείπια που θα µπορούσαν να ταυτιστούν µε λιµάνι βρίσκονται νότια 

του Αστακού, στην ανατολική όχθη του όρµου στο ύψος της εισόδου του. Πρόκειται 

για την περιοχή, όπου σήµερα βρίσκεται ο Άγιος Παντελεήµονας483. O Oberhummer 

της προσδίδει το όνοµα Μάραθος484, το οποίο ο Στέφανος Βυζάντιος αναφέρει ως 

πόλη της Ακαρνανίας485. Όµως τα στοιχεία αυτά δεν είναι αρκετά για να αποδειχθεί 

ότι το λιµάνι του Αστακού απείχε τόσο πολύ από την πόλη, ενώ µπορούσε να 

βρίσκεται πολύ πιο κοντά. Εξάλλου υπάρχει και η άποψη του Wacker486, η οποία έχει 

ήδη παρατεθεί και φέρνει το λιµάνι σε πολύ κοντινή απόσταση από την πόλη του 

Αστακού.  

 Ακόµη και αν δεν υπήρχε µόλος, το λιµάνι, σε αυτή την τοποθεσία σίγουρα θα 

αποτελούσε ελκυστικό στόχο για τους Κορινθίους, οι οποίοι δεν είχαν ένα δικό τους 

στήριγµα στο µέσο της δυτικής ακαρνανικής ακτής. Επιπλέον µάλλον θα πρέπει να 

θεωρηθεί σίγουρο ότι το λιµάνι επισκέπτονταν οι Κορίνθιοι, τόσο για εµπορικές 
                                                 
480 «toà d' ™pigignomšnou ceimînoj EÜarcoj Ð 'Akarn¦n boulÒmenoj ™j t¾n 'AstakÕn katelqe‹n 
pe…qei Korinq…ouj tessar£konta nausˆ kaˆ pentakos…oij kaˆ cil…oij Ðpl…taij ˜autÕn 
kat£gein pleÚsantaj, kaˆ aÙtÕj ™pikoÚrouj tin¦j prosemisqèsato» Θουκυδίδης 2,33,1 
481 Leake VI 5 
482 Murray (1982) 76 
483 Murray (1982) 57. Η χρονολόγηση αυτών των ερειπίων τα τοποθετεί το δεύτερο µισό του 3ου αιώνα 
π.Χ. Murray (1982) 449 
484 Μάλιστα ο ίδιος υποστηρίζει ότι το όνοµα έχει διατηρηθεί στην περιοχή και εµφανίζεται σε βουνό 
της δυτικής ακτής µε το όνοµα Μαραθιά. Oberhummer (1887) 35 
485 «M£raqoj, pÒlij 'Akarnan…aj.» Στέφανος Βυζάντιος 
486 Wacker(1996) 102-103 
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συναλλαγές, όσο και λόγω των καλών σχέσεων του τυράννου Ευάρχου µε την 

Κόρινθο. 

 

Επικράτεια του Αστακού 

 Η επικράτεια του Αστακού περιορίζεται από δύο παράγοντες, το φυσικό 

ανάγλυφο και τις επικράτειες των άλλων όµορων πόλεων (Αλυζία487, Φυτίαι488, 

Κόροντα489, Οινιάδες490). Ο πιο καθοριστικός παράγοντας είναι βέβαια ο δεύτερος, ο 

οποίος αναγκαστικά περιορίζει την επικράτεια, έστω και αν τα γεωγραφικά δεδοµένα 

επιτρέπουν την έξαπλωση της επικράτειας και ευρήτερα .  

Ξεκινώντας από βόρεια θα πρέπει να ορισθούν τα όρια µεταξύ Αλυζίας και 

Αστακού. Το πιο λογικό και πιθανό είναι τα όρια των χωρών των πόλεων να είναι 

κάπου στη µέση της απόστασης που τις χωρίζει. Το σηµείο αυτό βρίσκεται περίπου 

στο σηµερινό ποταµό Βερίνα, ο οποίος διαρρέει τα βουνά Μέγα όρος και 

Κυλφοβούνι. Το γεγονός µάλιστα ότι στον κάτω ρου του ποταµού υπάρχουν 

απόκρηµνα βράχια και από τις δύο όχθες του, αποτελεί ένα ακόµη στοιχείο για την 

οριοθέτηση της περιοχής. Προχωρώντας προς τα ανατολικά η χώρα του Αστακού  

περιλαµβάνει την κοιλάδα του ποταµού Μάχα, η αρχή της οποίας βρίσκεται σαφώς 

πιο κοντά στην Αλυζία, αλλά το τείχος που υψώνουν τα βουνά γύρω από την 

κοιλάδα, την εντάσσουν λογικότερα στον Αστακό.  

Συνεχίζοντας προς τα ανατολικά το βουνό Καλοβούνι µας οδηγεί να 

κατεβούµε νότια, λίγο παραπάνω από το σηµερινό χωριό Βασιλόπουλο, από όπου και 

ξεκινά η µεγάλη κοιλάδα του Ξηροπόταµου. Βορειότερα ή ανατολικότερα δεν 

φαίνεται πιθανό να εκτεινόταν η χώρα του Αστακού. Αφενός υπάρχουν πολλά, 

χαµηλότερα βέβαια, βουνά τα οποία όµως εµποδίζουν την επικοινωνία (Βίτσι, 

Χρυσοβούνι, Αλογοβούνι), από αυτά τα βουνά θα µπορούσε κανείς να βρει κάποια 

δίοδο µεταξύ αυτών. Αφετέρου δύο αρχαίες πόλεις, οι Φυτίαι και τα Κόροντα, η 

πρώτη βορειοανατολικά και η δεύτερη ανατολικά, θα πρέπει να διεκδικούν και αυτές 

τον χώρο που τους αναλογούσε. Άρα ως ανατολικό σύνορο θα πρέπει να θεωρήσουµε 

την οροσειρά που ξεκινά µε το όρος Αλογοβούνι και τελειώνει στο ύψωµα Γεωργίτσι. 

Έτσι διαµορφώνοταν µία ελεύθερη ακτή, προστατευµένη από τα ανατολικά για τους 

Αστακηνούς έχοντας οι ίδιοι τη δυνατότητα να εκµεταλλευτούν την ανατολική ακτή 
                                                 
487 Τοποθετείται στην Καντήλα. Όπως έχει αναφερθεί στο προηγούµενο κεφάλαιο. 
488 Τοποθετείται στην περιοχή Πόρτα του χωριού Μπαµπίνη. Φαράκλας (1996) 73 
489 Τα Κόροντα αναγνωρίζονται πολύ κοντά στη Χρυσοβίτσα. Φαράκλας (1996) 73 
490 Έχει ταυτιστεί µε το Τρικαρδόκαστρο. Φαράκλας (1996) 72 
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του όρµου. Το έδαφος δεν γίνεται απότοµα υψηλό, αλλά οι υψοµετρικές αλλαγές 

είναι οµαλές προσφέροντας τη δυνατότητα ανάπτυξης και σε αυτές τις περιοχές.  

Το σύνορο του Αστακού προς τα νότια µάλλον θα πρέπει να οριστεί µέχρι την 

πεδινή περιοχή, βορειοδυτικά του βουνού Καλή Χίτσα. Η πεδινή αυτή έκταση 

βρίσκεται στην είσοδο του όρµου του Αστακού από την ανατολική πλευρά. Αυτό σε 

συνδυασµό µε τις µικρές χερσονήσους που σχηµατίζονται, είναι ένα πλεονέκτηµα, 

που αφορά στην καλύτερη φύλαξη του όρµου. Από αυτό το σηµείο και κάτω είναι 

πολύ πιθανό τον έλεγχο να τον έχουν οι Οινιάδες, πόλη σαφώς ισχυρότερη από τον 

Αστακό, η χώρα της οποίας ίσως να µετέθετε το νότιο σύνορο λίγο βορειότερα491.  

 

Τα πλεονεκτήµατα της θέσης 

 Ο Αστακός βρισκόταν σε περιοχή που δεν ήταν προσιτή από την ενδοχώρα, 

όπως γίνεται σαφές και παραπάνω, το γεωφυσικό ανάγλυφο περιόρισε τη χώρα του 

Αστακού. Οι χερσαίες οδοί, αν και υπήρχαν δεν ήταν ο δελεαστικότερος λόγος για 

τον οποίο οι Κορίνθιοι θα ήθελαν να ασκούν επιρροή στην πόλη αυτή. Πρόκειται 

λοιπόν για µία αποµονωµένη θέση από τα ενδότερα της Ακαρνανίας. Οι γραπτές 

πηγές έχουν αποδείξει ότι οι Κορίνθιοι δεν είχαν καλές σχέσεις µε τους 

Ακαρνάνες492. Εποµένως ιδιαίτερα αυτή την περιοχή οι Κορίνθιοι µάλλον θα 

επεδίωκαν να την κατακτήσουν, γιατί δεν θα βρισκόταν αντιµέτωποι µε την πίεση 

που θα τους ασκούσαν οι Ακαρνάνες.  

 Η θέση του Αστακού είναι µία από τις καλύτερες που θα µπορούσαν οι 

Κορίνθιοι να ιδρύσουν ή να προσαρτήσουν. Το ότι βρίσκεται στο µέσον περίπου της 

δυτικής ακαρνανικής ακτής θα εξυπηρετούσε στην πορεία των πλοίων προς τη ∆ύση 

ή το Βορρά, προσφέροντας µία ενδιάµεση στάση. Παράλληλα αν οι Κορίνθιοι είχαν 

τον έλεγχο του Αστακού για κάποια χρονική περίοδο, θα εκµεταλλευόταν και θα 

επωφελούνταν από το πέρασµα άλλων πλοίων.  

                                                 
491 Τα γεωγραφικά στοιχεία από τους χάρτες «Κάλαµος», «Αστακός», «Εχινάδες», της ΓΥΣ µε 
κλίµακα 1:50.000 
492 Τα προβλήµατα κατά την ίδρυση της Λευκάδας είναι το καλύτερο παράδειγµα.  
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Οινιάδες  
 

Η πόλη των Οινιάδων εύκολα αναγνωρίστηκε στη νοτιοανατολική 

Ακαρνανία, στο λόφο Τρικαρδόκαστρο, δυτικά του σηµερινού χωριού Κατοχή, λόγω 

των εµφανών αρχαιολογικών ερειπίων της493. Οι Οινιάδες ήταν µία από τις µεγάλες 

πόλεις της Ακαρνανίας, η οποία καταλάµβανε µία θέση που ήταν βέβαια ελκυστική 

για τους Κορινθίους, αλλά δεν είναι γνωστό µέχρι ποιο βαθµό επηρεάστηκε από 

αυτούς. Έχει ενδιαφέρον να αναδειχθεί κατά πόσο οι Οινιάδες εντασσόταν στη 

σφαίρα επιρροής της Κορίνθου, η οποία την περίοδο που εξετάζεται εδώ 

δραστηριοποιούταν στη δυτική ακτή της Ακαρνανίας. Αρκετοί µελετητές 

αναφέρονται στην επιρροή της Κορίνθου στους Οινιάδες494. 

 

Γραπτές πηγές  

 Το όνοµα της πόλης των Οινιάδων προέρχεται από τις λέξεις αµπέλι και κρασί 

(οίνη και οίνος). Το παλαιότερο όνοµα της πόλης όπως αναφέρεται σε κάποιες πηγές 

ήταν Ερυσίχη495 και πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης αναφέρεται µε το 

όνοµα Τρίκαρδος ή Τρικαρδόκαστρο. Το όνοµα της πόλης απαντάται σε λίγες 

περιπτώσεις γραπτών πηγών ως «Οινειάδες»496 και ως «O„n…ai»497. Μέσω των 

γραπτών πηγών πληροφορούµαστε και για το µύθο που συνδέεται µε την ίδρυση των 

                                                 
493 Leake III 556. Oberhummer (1887) 33. Kirsten (1937) στ. 2204. Meyer (1972) στ. 258. Lauffer 
(1989) 474. Freitag (2000β) στ. 1142. Το όνοµα του λόφου άλλωστε δηλώνει την ύπαρξη εκεί κάποιων 
ερειπίων.  
494 Kolonas & Faisst (1992) 571 σηµ. 19. Ο Hammond θεωρεί ότι οι Οινιάδες ως αποικία των 
Κορινθίων, µαζί µε τις αποικίες επί αιτωλικού εδάφους, ήλεγχαν τη δυτική είσοδο του Κορινθιακού 
κόλπου. Hammond (1967α) 116, 118. Freitag (1994) 212-213 σηµ. 3. Freitag (1996) 75-76 και σηµ. 2  
495 «'Erus…ch, pÒlij 'Akarnan…aj, ¼ tij Ûsteron O„ni£dai çnom£sqh. kaˆ tin�j d� t¾n cèran 
tîn O„niadîn p©san 'Erus…chn çnÒmasan ¢pÕ 'Erus…chj tÁj 'Acelóou qugatrÒj. tÕ ™qnikÕn 
'Erusica‹oj, perˆ oá polÝj lÒgoj to‹j ¢rca…oij.» Στέφανος Βυζάντιος. Το όνοµα αυτό αναφέρεται 
και στο Στράβωνα. « TÁj d� mesoga…aj kat¦ m�n t¾n 'Akarnan…an 'Erusica…ouj tin£j fhsin 
'ApollÒdwroj lšgesqai, ïn 'Alkm¦n mšmnhtai oÙd' 'Erusica‹oj, oÙd� poim»n» Στράβων 10,2,22. 
Oberhummer (1887) 33 
496 «Fo…niki ™n O„nei£dVsi kaˆ 'Andre‹ ¢delfeo‹j ™oàsin » Ιπποκράτης Επιδηµιών 5.1.3, «kaˆ 
Paraswpi¦j kaˆ O„nei£dai kaˆ 'AntikÚra,» Στράβων 9,5,10 και «diakos…wn stad…wn, kaˆ 
O„nei£dai, kaˆ aÙt¾ ™pˆ tù potamù, ¹ m�n palai¦ oÙ katoikoumšnh, ‡son ¢pšcousa tÁj te 
qal£tthj kaˆ toà Str£tou, ¹ d� nàn Óson ˜bdom»konta stad…ouj Øp�r tÁj ™kbolÁj dišcousa·» 
10,2,2, «'Akarnan…aj prÕj tù 'AcelóJ ¹ kaˆ 'Erus…ch· œsti kaˆ ˜tšra tÁj O„ta…aj pÒlij 
O„nei£dai. » Aelius Herodianus et Pseudo Herodianus (De prosodia catholica vol. 3.1.66). 
«O„nei£dai, pÒlij 'Akarnan…aj prÕj tù 'AcelóJ ¹ kaˆ 'Erus…ch kaloumšnh. tÕ ™qnikÕn 
'Erusica‹oj. lšgetai kaˆ O„nei£j ¹ cèra. œsti kaˆ ˜tšra tÁj O„ta…aj pÒlij O„nei£dai. 
»Στέφανος Βυζάντιος 
497 «¢p' O„neiad©n ¢pÕ A„twl…aj· À oÛtwj, O„n…ai pÒlij 'Akarnan…aj di' Âj ·e‹ Ð 'Acelùoj· 
plhquntikîj d� lšgetai. » Σχόλια Σοφοκλή Τραχίνιαι 509 
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Οινιάδων498. Ο µύθος του Αλκµέωνα, ο οποίος αποτυπώνει όχι µόνο την ίδρυση της 

πόλης, αλλά και τη διαµόρφωση του χώρου, στον οποίο κτίστηκε η πόλη. Πρόκειται 

στην πραγµατικότητα για έναν τόπο ο οποίος χαρακτηρίζεται «mhd� gÁ Ãn», γιατί 

δηµιουργήθηκε από τις προσχώσεις του Αχελώου. Ο µύθος επίσης αναφέρεται στην 

δύναµη που απέκτησε η πόλη στην περιοχή όταν ήταν στην εξουσία ο γιος του 

Αλκµέωνα, ο Ακαρνάν, τόση ώστε να πάρει η Ακαρνανία το όνοµά της από αυτόν499. 

Επίσης ο ίδιος µύθος φανερώνει την αρχική σχέση των Οινιάδων µε την 

Πελοπόννησο (καταγωγή του Αλκµέωνα είναι το Άργος), όµως δε µπορεί να υπάρξει 

κάποια σχέση µε την περίοδο της αποικιακής δραστηριότητας της Κορίνθου στη 

δυτική Ελλάδα500. Άρα αν ο µύθος ενέχει κάποια αλήθεια, οι Κορίνθιοι θα πρέπει να 

βρήκαν την πόλη των Οινιάδων ιδρυµένη501. Από την άλλη το αν η πόλη ιδρύθηκε 

από Πελοποννήσιους δε µπορεί να στηριχθεί µόνο πάνω σε ένα µύθο, γιατί δεν 

αναφέρεται πουθενά ότι τον Αλκµέωνα ακολούθησαν και άλλοι Πελοποννήσιοι502. 

 Στην ιστορική καταγραφή της πορείας της πόλης, η πρώτη αναφορά γίνεται 

για τον 5ο αιώνα π.Χ.503. Οι Μεσσήνιοι, οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί από τους 

Αθηναίους στη Ναύπακτο504, καταλαµβάνουν τους Οινιάδες505. Πίσω από αυτή την 

κίνηση των Μεσσηνίων υπήρχε η αθηναϊκή βούληση να περιορίσουν την κορινθιακή 

κυριαρχία στις δυτικές ακτές της Ακαρνανίας506. Πριν από αυτή την κατάληψη οι 

Οινιάδες δεν διέκειντο φιλικά προς τους Αθηναίους, ωστόσο δεν υπάρχουν µαρτυρίες 

                                                 
498 «lšgetai d� kaˆ 'Alkmšwni tù  'Amfi£rew, Óte d¾ ¢l©sqai aÙtÕn met¦ tÕn fÒnon tÁj 
mhtrÒj, tÕn 'ApÒllw taÚthn t¾n gÁn crÁsai o„ke‹n, ØpeipÒnta oÙk e�nai lÚsin tîn deim£twn 
prˆn ¨n eØrën ™n taÚtV tÍ cèrv katoik…shtai ¼tij Óte œkteine t¾n mhtšra m»pw ØpÕ ¹l…ou 
˜wr©to mhd� gÁ Ãn, æj tÁj ge ¥llhj aÙtù memiasmšnhj. Ð d' ¢porîn, éj fasi, mÒlij 
katenÒhse t¾n prÒscwsin taÚthn toà 'Acelóou, kaˆ ™dÒkei aÙtù ƒkan¾ ¨n kecîsqai d…aita 
tù sèmati ¢f' oáper kte…naj t¾n mhtšra oÙk Ñl…gon crÒnon ™plan©to.» Θουκυδίδης 2,102,5-6. 
«kaˆ Ð m�n ™xeurën toà 'Acelóou t¾n prÒscwsin ™ntaàqa õkhse, kaˆ guna‹ka œsce 
KallirÒhn toà 'Acelóou qugatšra lÒgJ tù 'Akarn£nwn, ka… oƒ pa‹dej 'Akarn£n te kaˆ 
'AmfÒteroj ™gšnonto· » Παυσανίας 8,24,8-9.  
499 «kaˆ katoikisqeˆj ™j toÝj perˆ O„ni£daj tÒpouj ™dun£steusš te kaˆ ¢pÕ 'Akarn©noj 
paidÕj ˜autoà tÁj cèraj t¾n ™pwnum…an ™gkatšlipen. t¦ m�n perˆ 'Alkmšwna toiaàta 
legÒmena parel£bomen.» Θουκυδίδης 2,102,6 
500 Οι πηγές τοποθετούν την ίδρυση της πόλης προ των Τρωικών γεγονότων. «`O m�n oân ”Eforoj 
prÕ tîn Trwikîn ½dh t¾n 'Akarnan…an ØpÕ tù Alkmšwni poi»saj, » Στράβων 10,2,26. «· 
kaloàntoj d' aÙtoÝj ™pˆ tÕn TrwikÕn pÒlemon 'Agamšmnonoj, tÕn m�n Diom»dh poreuqÁnai, tÕn 
d' 'Alkma…wna me…nanta ™n tÍ 'Akarnan…v tÕ ”Argoj kt…sai,» Στράβων 7,7,7. Παυσανίας 8,24,10.  
501 Murray (1982) 284 
502 Murray (1982) 289 σηµ.2 
503 Ως προς την ακριβή χρονολογία της επίθεσης των Μεσσηνίων ο Freitag την τοποθετεί το 456 π.Χ. 
και η ανακατάληψή της το 454 π.Χ. Freitag (1996) 81. «Ð PeriklÁj …· e„j d� t¾n 'Akarnan…an 
pleÚsaj kaˆ t¾n tîn O„niadîn cèran katadramën kaˆ lafÚrwn plÁqoj ¢qro…saj, 
¢pšpleusen ™k tÁj 'Akarnan…aj. met¦ d� taàta » ∆ιόδωρος Σικελιώτης 11,88,1-2  
504 Θουκυδίδης 1,103,3 
505 Παυσανίας 4,25 
506 Σερµπέτη (2001) 32 
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που να αναφέρονται σε προηγούµενη περίοδο για να διευκρινιστεί το αν οι Οινιάδες 

εκτός από τους Λακεδαιµόνιους είχαν σχέσεις και µε τους Κορινθίους. Κάτι το οποίο 

είναι πιθανό κρίνοντας από το ενδιαφέρον της Κορίνθου για θέσεις κοντά στη 

θάλασσα και µε στρατηγική σηµασία. Αυτή η στάση των Οινιάδων κατά τον 5ο αιώνα 

π.Χ. έδωσε αφορµή σε µελετητές να υποθέσουν ότι οι Οινιάδες ήταν κορινθιακή 

αποικία507.  

 Η κατάληψη από τους Μεσσήνιους διήρκεσε ένα χρόνο και µετά από 

οκτάµηνη πολιορκία οι Οινιάδες ξαναπήραν την πόλη τους µε τη συνδροµή των 

Ακαρνάνων508. Η βοήθεια αυτή από τους Ακαρνάνες θα µπορούσε να αποτελεί 

ένδειξη ότι οι Κορίνθιοι αυτό το διάστηµα δεν είχαν σχέσεις µε τους Οινιάδες, 

διαφορετικά, αν προσέβλεπαν στο να τους έχουν στη σφαίρα επιρροής τους θα 

έδειχναν µεγαλύτερο ενδιαφέρον, στο να παραµείνει η πόλη στην αντιαθηναϊκή της 

πολιτική. Λίγο αργότερα το 453 π.Χ. οι Οινιάδες αναφέρονται πάλι µε αφορµή την 

εκστρατεία των Αθηναίων µε επικεφαλής τον Περικλή509.  

Οι Οινιάδες την περίοδο του Πελοποννησιακού πολέµου ίσως συνεχίζουν να 

διάκεινται φιλικά προς τη Σπάρτη, αφού ο σπαρτιάτης ναύαρχος Κνήµος καταφεύγει 

στους Οινιάδες µετά από µία αποτυχηµένη επίθεση στη Στράτο 430/29 π.Χ.510. Στη 

συνέχεια ο Φορµίωνας προβαίνοντας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις το 429/28 π.Χ. για 

να ενισχύσει την αθηναϊκή επιρροή στην Ακαρνανία, δεν επιχείρησε να επιτεθεί 

στους Οινιάδες511. Ακολουθεί ακόµη µία αποτυχηµένη επίθεση προς την πόλη από το 

                                                 
507 Freitag (1996) 75-76 
508 Από πολλούς µελετητές αυτή η συνδροµή των Ακαρνάνων θεωρήθηκε σαν πρώτη εκδήλωση του 
Κοινού των Ακαρνάνων. Σερµπέτη (2001) 33 σηµ. 62, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. . O Murray 
έχει άλλη άποψη θεωρώντας ότι θα ήταν πρόωρο να µιλάµε για το Κοινό τόσο νωρίς και ότι ήταν απλά 
µία κοινή αντιµετώπιση εναντίον του κινδύνου που είχαν µπροστά τους. Murray (1982) 291-2  
509 «prosme…xantaj m£cV ™kr£thsan. kaˆ eÙqÝj paralabÒntej 'AcaioÝj kaˆ diapleÚsantej 
pšran tÁj 'Akarnan…aj ™j O„ni£daj ™str£teusan kaˆ ™poliÒrkoun, oÙ mšntoi eŒlÒn ge, ¢ll' 
¢pecèrhsan ™p' o‡kou. » Θουκυδίδης 1,111,3. «poll¾n ™pÒrqhsen, e„j d� t¾n Akarnan…an 
diab¦j pl¾n O„niadîn ¡p£saj t¦j pÒleij proshg£geto. oƒ m�n oân 'Aqhna‹oi kat¦ toàton tÕn 
™niautÕn ple…stwn pÒlewn Ãrxan, ™p' ¢ndre…v d� kaˆ strathg…v meg£lhn dÒxan katekt»santo. 
» ∆ιόδωρος Σικελιώτης 11,85,1. «t¾n ¢ntipšraj ½peiron ™kom…sqh tù stÒlJ, kaˆ parapleÚsaj 
tÕn 'Acelùon 'Akarnan…an katšdrame kaˆ katškleisen O„ni£daj e„j tÕ te‹coj, kaˆ temën t¾n 
gÁn kaˆ kakèsaj, ¢pÁren ™p' o‡kou, foberÕj m�n faneˆj to‹j polem…oij, ¢sfal¾j d� kaˆ 
drast»rioj to‹j pol…taij. » Πλούταρχος Περικλής 19,3 
510 «™peid¾ d� nÝx ™gšneto, ¢nacwr»saj Ð KnÁmoj tÍ strati´ kat¦ t£coj ™pˆ tÕn ”Anapon 
potamÒn, Öj ¢pšcei stad…ouj Ñgdo»konta Str£tou, toÚj te nekroÝj kom…zetai tÍ Østera…v 
ØpospÒndouj, kaˆ O„niadîn xumparagenomšnwn kat¦ fil…an ¢nacwre‹ par' aÙtoÝj » 
Θουκυδίδης 2,82,1 «oƒ d� 'Akarn©nej sustrafšntej kaˆ to‹j polem…oij ™nedreÚsantej polloÝj 
¢pškteinan, kaˆ sunhn£gkasan tÕn KnÁmon ¢pagage‹n t¾n dÚnamin e„j toÝj Ñnomazomšnouj 
O„ni£daj.» ∆ιόδωρος Σικελιώτης 12,47,5 
511 « ™j g¦r O„ni£daj a„e… pote polem…ouj Ôntaj mÒnouj 'Akarn£nwn oÙk ™dÒkei dunatÕn e�nai 
ceimînoj Ôntoj strateÚein·» Θουκυδίδης 2,102,2. 
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γιο του Ασώπιο το 428 π.Χ.512. ∆ύο χρόνια αργότερα ο ∆ηµοσθένης το 426 π.Χ. 

ηγείται, µε συµµάχους αυτή τη φορά τους Ακαρνάνες, σε επίθεση εναντίον των 

Αιτωλών, χωρίς όµως οι Οινιάδες να συµµετέχουν σε αυτή την κίνηση513.  

Όλες αυτές οι ενέργειες και κινήσεις των Αθηναίων έβρισκαν την πόλη των  

Οινιάδων είτε στο στόχαστρο της Αθήνας, είτε να µην τάσσεται στο πλευρό της. Σε 

αυτή την περίοδο και σε αυτή την περιοχή το να µην είναι µία πόλη µε το µέρος της 

Αθήνας, σήµαινε εµµέσως ότι είναι φιλικά προσκείµενη στη Σπάρτη, κάτι που δεν 

απέκλειε σχέσεις µε την Κόρινθο. Έτσι λοιπόν µέχρι το 428 π.Χ. οι Κορίνθιοι 

µπορούσαν να επηρεάζουν τους Οινιάδες. Η χρονολογία βέβαια αυτή είναι αρκετά 

προχωρηµένη, αφού τότε οι Κορίνθιοι µάλλον είχαν χάσει µέρος της δύναµης και των 

αποικιών τους στη δυτική ακτή της Ακαρνανίας514.  

 Το έτος που οι Οινιάδες χάνονται από την επιρροή των Σπαρτιατών είναι το 

424 π.Χ. κατά το οποίο ο ∆ηµοσθένης φέρνει στην αθηναϊκή συµµαχία και τους 

Οινιάδες515. Από το 423 π.Χ. µέχρι το 389 π.Χ. οι Οινιάδες µένουν στο πλευρό των 

Αθηναίων516. Πέραν του 389 π.Χ. δεν έχουµε µαρτυρίες που να συνδέουν τους 

Οινιάδες µε τη Σπάρτη, και άρα να είναι πιθανή η επιρροή των Κορινθίων στην πόλη. 

 

Γεωµορφολογικά στοιχεία (χάρτης V) 

 Αναµφισβήτητα το κυρίαρχο στοιχείο είναι ο Αχελώος, ο οποίος συνδέει την 

πόλη µε τη θάλασσα517. Το δέλτα του ποταµού όµως µε το πέρασµα του χρόνου 

επέφερε αλλαγές οι οποίες ήταν ορατές ήδη από την αρχαιότητα. Ο Θουκυδίδης δίνει 

στοιχεία για τη διαρκώς µεταβαλλόµενη περιοχή των Οινιάδων κάνοντας µάλιστα και 
                                                 
512 « kaˆ Ûsteron 'Akarn©naj ¢nast»saj pandhmeˆ strateÚei ™p' O„ni£daj, kaˆ ta‹j te nausˆ 
kat¦ tÕn 'Acelùon œpleuse kaˆ Ð kat¦ gÁn stratÕj ™dÇou t¾n cèran. æj d' oÙ prosecèroun, 
tÕn m�n pezÕn ¢f…hsin, aÙtÕj d� pleÚsaj ™j Leuk£da kaˆ ¢pÒbasin ™j N»rikon » Θουκυδίδης 
3,7,3-4 
513 «œpeita Ûsteron ™pˆ Leuk£da me…zoni stÒlJ Ãlqon, 'Akarn©s… te p©sin, o‰ pandhmeˆ pl¾n 
O„niadîn xunšsponto, » Θουκυδίδης 3,94,1 
514 Το Σολλιον χάνεται το 431π.Χ., το Ανακτόριο το 425 π.Χ. 
515 «kaˆ Ð m�n Dhmosqšnhj ¢fikÒmenoj, O„ni£daj d� ØpÒ te 'Akarn£nwn p£ntwn 
kathnagkasmšnouj katalabën ™j t¾n 'Aqhna…wn xummac…an » Θουκυδίδης 4,77,2 
516 Το 389 π.Χ. κατά τη διάρκεια του Κορινθιακού πολέµου στο λιµάνι των Οινιάδων φιλοξενούνται 
αθηναϊκά πλοία, ενώ οι άλλες ακαρνανικές πόλεις έχουν συνάψει αναγκαστικά συµµαχία µε τους 
Λακεδαιµονίους. «kaˆ g¦r tÕn ™k Kaludînoj œkploun e„j PelopÒnnhson oƒ 'Aqhna‹oi ™kèluon 
tri»resin Ðrmèmenoi ™x O„niadîn.» Ξενοφών Ελληνικά 4,6,14 
517 Ο ποταµός είναι πλωτός τα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ., αφού τον αναφέρει ο Σκύλαξ. «potamÕj 
'Acelùoj kaˆ O„ni£dai pÒlij· kaˆ e„j taÚtaj (t¦j pÒleij) ¢n£plouj ™stˆ kat¦ tÕn 'Acelùon. 
» Σκύλαξ 34. Ο ποταµός ήταν πλωτός και το 219 π.Χ. όταν ο Φίλιππος Ε΄ κατέστρεψε το τείχος του 
αιτωλικού Παιανίου και µετέφερε τα υλικά στους Οινιάδες µέσω του ποταµού. «tÕ m�n te‹coj 
katšskaye p©n e„j œdafoj, t¦j d' o„k»seij dialÚwn t¦ xÚla kaˆ tÕn kšramon e„j sced…aj 
kaq»rmoze (kaˆ sunecîj katÁgen aÙt¦j) tù potamù met¦ pollÁj filotim…aj e„j toÝj 
O„ni£daj. » Πολύβιος 4,65,4 
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προβλέψεις για την τελική διαµόρφωση του χώρου518. Έστω και αν οι Εχινάδες δεν 

ενώθηκαν ποτέ µε τη στεριά, οι παρατηρήσεις του Θουκυδίδη, δίνουν τη δυναµική 

των αλλαγών στο δέλτα του Αχελώου, που ήταν ορατή από τότε. 

 Άρα η εικόνα που δίνει σήµερα η περιοχή απέχει από την εικόνα της κατά την 

αρχαιότητα, όχι όµως σε πολύ µεγάλο βαθµό. Ο µύθος µε τον Αλκµέωνα, που ήθελε 

το λόφο του Τρικαρδόκαστρου να αποτελεί νησί στην κοίτη του Αχελώου, 

αναφερόταν σε περίοδο πρωιµότερη της αναφοράς του Θουκυδίδη. Εποµένως το πιο 

λογικό θα ήταν ο λόφος, πάνω στον οποίο βρισκόταν η πόλη των Οινιάδων να είχε 

αποκτήσει ήδη γύρω του κάποια χερσαία έκταση, η οποία πιθανόν δεν έφτανε την 

έκταση της χερσονήσου, όπως αυτή υπάρχει σήµερα. Όµως οι προσχώσεις του 

Αχελώου δεν εξασφάλιζαν την ξηρότητα του εδάφους σε όλη τη διάρκεια του 

χρόνου. Για αυτό το πρόβληµα ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι το χειµώνα τα νερά 

λίµναζαν γύρω από την πόλη των Οινιάδων519. Κάτι τέτοιο θα δηµιουργούσε 

προβλήµατα στους κατοίκους της πόλης, αλλά είναι πιθανό να εκµεταλλεύονταν την 

εύφορη, λόγω των πληµµύρων, γη. Σήµερα το µεγαλύτερο µέρος αυτής της 

χερσονήσου καλύπτεται από υγρό σε µεγάλο βαθµό έδαφος και από έλη.  

 Ο λόφος στην κορυφή του εµφανίζει µικρά υψώµατα, οκτώ τον αριθµό, µε 

ψηλότερο, αυτό που βρισκόταν ανατολικά (98,85 µέτρα), το οποίο αποτελούσε την 

ακρόπολη. Στην περίµετρο του λόφου υπάρχουν διάφορες εσοχές, από τις οποίες 

αυτή που βρίσκεται στα βορειοδυτικά φτάνει µέχρι το κέντρο και φιλοξενούσε ένα 

από τα λιµάνια της πόλης520, όπως θα δούµε παρακάτω.  

 Η στάθµη της θάλασσας τον 7ο αιώνα π.Χ. ήταν χαµηλότερη περί τα 3,4 

µέτρα από ότι είναι σήµερα. Κάτι που δηµιουργεί απορίες για το πώς λειτουργούσαν 

τα λιµάνια που βρίσκονταν στο λόφο των Οινιάδων521, κάτι που θα συζητηθεί 

παρακάτω.  

                                                 
518 «Ð g¦r 'Acelùoj potamÕj ·šwn ™k P…ndou Ôrouj di¦ Dolop…aj kaˆ 'Agra…wn kaˆ 
'AmfilÒcwn kaˆ di¦ toà 'Akarnanikoà ped…ou, ¥nwqen m�n par¦ Str£ton pÒlin, ™j q£lassan 
d' ™xieˆj par' O„ni£daj kaˆ t¾n pÒlin aÙto‹j perilimn£zwn, ¥poron poie‹ ØpÕ toà Ûdatoj ™n 
ceimîni strateÚein. ke‹ntai d� kaˆ tîn n»swn tîn 'Ecin£dwn aƒ pollaˆ katantikrÝ O„niadîn 
toà 'Acelóou tîn ™kbolîn oÙd�n ¢pšcousai, éste mšgaj ín Ð potamÕj prosco‹ a„eˆ kaˆ e„sˆ 
tîn n»swn a‰ ºpe…rwntai, ™lpˆj d� kaˆ p£saj oÙk ™n pollù tinˆ ¨n crÒnJ toàto paqe‹n.» 
Θουκυδίδης 2,102,2-3. Την εικόνα αυτή δίνει και ο Ηρόδοτος «·šwn di' 'Akarnan…hj kaˆ ™xieˆj ™j 
q£lassan tîn 'Ecin£dwn n»swn t¦j ¹misšaj ½dh ½peiron  
pepo…hke. » Ηρόδοτος 2,10 
519 Θουκυδίδης 2,102,2 
520 Πορτελάνος (1998) 1120 
521 Murray (1982) 460. Το ότι η στάθµη ήταν χαµηλότερη το διαπιστώνουµε εκτός από τις γεωλογικές 
έρευνες και από το ότι ο µόλος της Λευκάδας και του Αστακού βρέθηκαν κάτω από την επιφάνεια της 
θάλασσας.  
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 Στην περιοχή υπήρχαν τρεις λίµνες οι οποίες σήµερα είναι αποξηραµένες. Η 

λίµνη Μελίτη, η Λεσίνι και η λίµνη Υδρία, για την τελευταία υπάρχουν διαφορετικές 

απόψεις για το που βρίσκεται522. Γενικότερα για το θέµα της ύπαρξης και της 

ονοµασίας των λιµνών στην περιοχή έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις. Μία από 

αυτές είναι αυτή που τοποθετεί τη λίµνη Μελίτη στα βορειoδυτικά των Οινιάδων523. 

Η λίµνη Λεσίνι µάλλον θα εκτείνονταν βορειοανατολικά του Τρικαρδόκαστρου524. 

 Ένα αξιοπρόσεκτο στοιχείο είναι η έλλειψη µεγάλων ορεινών όγκων στη 

χερσόνησο που βρίσκονται οι Οινιάδες. Τα υψώµατα που υπάρχουν στο χώρο, δεν 

ξεπερνούν τα 400 µέτρα ύψος. Τα δύο µεγαλύτερα είναι η Καλή Χίτσα βορειοδυτικά 

της πόλης και ο Κουτσιλάρης στα νοτιοδυτικά, κάτι που σηµαίνει ότι η πόλη δεν ήταν 

περιστοιχισµένη από βουνά. Κάποια από τα νοτιότερα υψώµατα πιθανόν να ήταν 

νησιά, στα οποία µε τις προσχώσεις του Αχελώου δηµιουργήθηκε το έδαφος γύρω 

από αυτά. Πάντως σήµερα η περιοχή είναι πεδινή, εύφορη, λόγω του ποταµού και 

ανοιχτή από και προς τη θάλασσα.  

 Η δυτική ακτογραµµή σχηµατίζει πολλούς µικρούς και µεγάλους όρµους, 

καθώς και µικρές χερσονήσους. Η διαµόρφωση αυτή παρέχει τη δυνατότητα στην 

πόλη να δηµιουργήσει σε αρκετά σηµεία λιµάνια, προστατευµένα από τις καιρικές 

συνθήκες. Η δυνατότητα ελλιµενισµού των πλοίων υπάρχει και στην νότια ακτή, 

αλλά οι δυτικές ακτές έχουν το πλεονέκτηµα της προστασίας από τις άσχηµες 

καιρικές συνθήκες, λόγω των νησιών που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την 

ακτή. Ιδιαίτερα η νήσος Πεταλάς µοιάζει µε ένα φυσικό τείχος, παράλληλο µε την 

ακτή, το οποίο προστατεύει κατά µήκος την ακτή που βρίσκεται εγγύτερα στην πόλη 

των Οινιάδων. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις βέβαια γίνονται µε την προϋπόθεση ότι 

το έδαφος είχε σταθεροποιηθεί ήδη εκείνη την περίοδο. 

  

Τo τείχος  

 Το τείχος της πόλης αναφέρεται στην περιγραφή της πολιορκίας των 

Οινιάδων από τους Μεσσηνίους525. Από τις προσπάθειες που κατέλαβαν και τα µέσα 

                                                 
522 Η Υδρία τοποθετείται από πολλούς σε άλλη θέση και κυρίως στην περιοχή των λιµνών βόρεια του 
όρους Αρακύνθου στην Αιτωλία. Στεριόπουλος (1939) 50-51. «ºfanismšnh kaˆ aÙt», keimšnh prÕj 
tÍ l…mnV tÍ nàn m�n Lusimace…v prÒteron d' “Udrv» Στράβων 10,2,22  
523 Heuzey (1860) 456 
524 Σύµφωνα µε το σχέδιο του Heuzey. Heuzey (1860) πιν. XIV 
525 «Ôntej d� ¢riqmù m�n oÙ ple…ouj, ¢retÍ d� kaˆ polÝ ¢me…nonej [Ôntej] tÍ sfetšrv nikîsi, 
kaˆ ™poliÒrkoun katakekleimšnouj ™j tÕ te‹coj. tÕ d� ™nteàqen, oÙ g£r ti tîn to‹j ¢nqrèpoij 
eØrhmšnwn ™j poliork…an oƒ Mess»nioi par…esan, ¢ll¦ kaˆ kl…makaj prostiqšntej ™peirînto 
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που χρησιµοποίησαν οι Μεσσήνιοι, δίνεται η εντύπωση, ότι πρόκειται για ένα ισχυρό 

τείχος. Όµως έχουν εκφραστεί και κάποιες επιφυλάξεις, όσον αφορά το τµήµα αυτό 

της αναφοράς του Παυσανία526. 

 Η οχύρωση των Οινιάδων βρίσκεται σε ένα ύψωµα, το οποίο περιβαλλόταν σε 

µεγάλο βαθµό από το υγρό στοιχείο527. Το τείχος της πόλης ακολουθούσε τη φυσική 

διαµόρφωση του εδάφους και σε συνδυασµό µε την απότοµη κλίση της περιµέτρου, 

δηµιουργούνταν µία ισχυρή οχύρωση. Η πορεία του τείχους έχει πολύ ενδιαφέρον, 

καθώς παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε διάφορα σηµεία. Ξεκινώντας από την οχύρωση 

του λιµανιού, βορειοανατολικά της εισόδου του λιµανιού υπάρχει σηµαντική 

οχύρωση, το τείχος της οποίας συνέχιζε και έκοβε κάθετα την είσοδο του λιµανιού528.  

 ∆υτικότερα από το λιµάνι, στο βορειότερο σηµείο του λόφου το τείχος µε µία 

γωνία απέφευγε να περιλάβει µία µικρή περιοχή, την οποία ο Heuzey χαρακτήρισε ως 

την Νεκρόπολη των Οινιάδων, γιατί εκεί είχε εντοπίσει τάφους, τους οποίους είχε 

περιλάβει στο χάρτη του529. Επίσης έξω από το τείχος µένει και µία στέρνα, η οποία 

θα υδροδοτούσε την πόλη. Νοτιότερα της στέρνας το τείχος κατηφορίζει στην 

πλαγιά, φτάνοντας το ύψος του έλους και συνεχίζει στην απέναντι πλαγιά. Το τείχος 

εκεί κατά τους χειµερινούς µήνες θα καλύπτονταν µε νερά, η οχύρωση µοιάζει µε τη 

βόρεια πλευρά της οχύρωσης και ίσως έπαιζε προστατευτικό ρόλο για ένα δεύτερο 

λιµάνι530.  

Ένα άλλο σηµείο το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η ακρόπολη, η οποία 

αποτελεί µέρος της οχύρωσης. Τοποθετείται νοτιοανατολικά στο λόφο, στο ψηλότερο 

σηµείο του λόφου. Το τείχος που την περιβάλει δεν φαίνεται ενισχυµένο προς τα 
                                                                                                                                            
Øperba…nein ™j t¾n pÒlin kaˆ Øpèrusson k£twqen tÕ te‹coj, mhcan»mat£ te, Ðpo‹a ™nÁn di' 
Ñl…gou paraskeu£sasqai, prosagagÒntej ¢e… ti ½reipon·» Παυσανίας 4,25,2 
526 Ο Παυσανίας είναι ο µόνος που αναφέρεται τόσο παραστατικά στο συµβάν αυτό, ως εκ τούτου δε 
µπορούµε να είµαστε σίγουροι για το αληθές της αναφοράς του. Επίσης παρατηρείται ένα 
αναχρονισµός όταν αναφέρει «µηχανήµατα», τα οποία αν πρόκειται για πολιορκητικές µηχανές 
εµφανίζονται αργότερα (ο Φίλιππος ο Ε΄ χρησιµοποίησε µηχανές κατά την εκστρατεία του 219 π.Χ. 
εναντίον των Αιτωλών, Πολύβιος 5,3,6). Kirsten (1937) στ. 2210. Garland (1974) 131-132. Ακόµη θα 
πρέπει ληφθεί υπόψη η µεροληπτική στάση του συγγραφέα υπέρ των Μεσσηνίων, κάτι που 
ενδεχοµένως επηρεάζει την πιστότητα των γεγονότων. Στο συγκεκριµένο γεγονός αναφέρεται ο Lewis 
(1992) 119 σηµ. 85, ενώ γενικότερα ο Auberger αναφέρει πολλές περιπτώσεις αυτής της µεροληψίας. 
Auberger (1992) 186-197 
527 Ανατολικά και νότια του λόφου βρισκόταν ο Αχελώος, ενώ στα βόρεια υπήρχε η αποξηραµένη 
σήµερα λίµνη Μελίτη. 
528 Πορτελάνος (1998) 1124. Το τείχος αυτό θα πρέπει να άφηνε ένα ή δύο περάσµατα και µάλλον θα 
χρησιµοποιούνταν ως αποβάθρα. Ωστόσο σε περίοδο πολέµου το πιο πιθανό είναι να φράσσονταν µε 
κάποιο εµπόδιο, για να αποτραπεί η είσοδος εχθρών στην πόλη. Πορτελάνος (1998) 1125 
529 Heuzey (1860) πιν.14 . Ο Heuzey είναι ο µόνος που αναφέρει την ύπαρξη των τάφων εκεί, ο Powell 
δεν βρήκε τάφους στη θέση αυτή, αλλά στην ανατολική πλαγιά του λόφου, νοτιοανατολικά της κύριας 
πύλης. Powell (1904) πιν. 7 
530 Murray (1982) 31 εικ. 5, 44 εικ. 8, 43-45  
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ανατολικά, λόγω του απόκρηµνου εδάφους, το οποίο θα αποτελούσε αποτρεπτικό 

παράγοντα για εχθρική επίθεση από εκεί. Αντίθετα η οχύρωση προς τα δυτικά είναι 

ισχυρότερη, επειδή η πρόσβαση σε αυτή είναι οµαλότερη.  

Το τείχος σώζεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Το σύστηµα δόµησης είναι 

πολυγωνικό, ενώ της ακρόπολης χαρακτηρίζεται από τον Heuzey κυκλώπειο, 

αρχαιότερο από την υπόλοιπη οχύρωση, χωρίς όµως να παρατηρούνται σηµαντικές 

διαφορές531. Είναι λογικό να οχυρώθηκε πρώτα η ακρόπολη και µετά η υπόλοιπη 

πόλη. Σε όλο του το µήκος το τείχος ενισχύεται από δεκατέσσερις πύργους, από τους 

οποίους ο µεγαλύτερος αριθµός συγκεντρώνεται στα δύο πιο σηµαντικά σηµεία του 

τείχους532. Το συνολικό µήκος του τείχους έφτανε τα 7391 µέτρα533, γεγονός που 

κατατάσσει την οχύρωση στις µεγαλύτερες της ακαρνανικής γης.  

 Για τη χρονολόγηση του τείχους έχουν γραφτεί πολλές απόψεις, ο Ρωµαίος 

πρότεινε τον 5ο αιώνα π.Χ.534. Την άποψη αυτή δέχεται και ο Murray535. Επίσης ο 

Πορτελάνος τοποθετεί χρονικά το τείχος στον 5ο αιώνα536. Είναι φυσικό βέβαια σε 

µία πόλη όπως οι Οινιάδες, η οποία δέχθηκε πολλές στρατιωτικές επιθέσεις να 

παρουσιάζονται στο τείχος της επιδιορθώσεις και ενδεχοµένως ενισχύσεις σε µερικά 

τµήµατά του. Ο Kirsten χρονολογεί την κατασκευή τους στο τέλος του 3ου αιώνα 

π.Χ.537, ενώ ο Funke στον 4ο αιώνα π.Χ.538  

                                                 
531 Heuzey (1860) 447-8. Πορτελάνος (1998) 1146 
532 Τέσσερις στην οχύρωση του λιµανιού και πέντε στην οχύρωση της ακρόπολης. Πορτελάνος (1998) 
1121 
533 Πορτελάνος (1998) 1122 
534 Ρωµαίος (1918) 109 
535 Murray (1982) 454 
536 Πορτελάνος (1998) 1191 
537 Θεωρεί ότι οι Οινιάδες δεν είχαν τείχος πριν την περίοδο του Φιλίππου του Ε΄. Kirsten (1941) 112. 
538 Funke (1987) 93 
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           Εικ. 24 Σχέδιο των Οινιάδων από τον Heuzey      Εικ.25 Σχέδιο των Οινιάδων από τον Powell 

 

Το λιµάνι 

 Το λιµάνι των Οινιάδων θα αποτελούσε πολύ σηµαντικό στοιχείο για την 

πόλη των Οινιάδων, ιστορική αναφορά που υποδηλώνει την ύπαρξη λιµανιού τον 4ο 

αιώνα π.Χ.539. Τα αρχαιολογικά ευρήµατα έδειξαν ότι όχι µόνο υπήρχε λιµάνι, αλλά 

και νεώρια, για την επισκευή των πλοίων.  

 Το κύριο και µεγαλύτερο λιµάνι βρισκόταν στη βόρεια πλευρά της πόλης. 

Στον όρµο που σχηµατίζει ο λόφος, όταν η λίµνη Λεσίνι και Μελίτη δεν είχαν 

αποστραγγιστεί ακόµη, υπήρχε το λιµάνι της πόλης. Όµως αν ταυτιστεί το λιµάνι µε 

αυτή την τοποθεσία, προκύπτει ένα άλλο θέµα, η επικοινωνία του µε τη θάλασσα, ή 

µε τον Αχελώο που ήταν πλωτός. Ο Heuzey για αυτό το πρόβληµα, πρότεινε ότι µία 

τεχνητή διώρυγα ένωνε τη λίµνη µε τον ποταµό, η οποία ταυτόχρονα, εξέτρεπε νερά 

του ποταµού και µετέτρεπε το έλος σε λίµνη. Το βόρειο λιµάνι θα χρησιµοποιούνταν 

κατά τον ίδιο από τα πλοία σε περίπτωση πληµµύρων του Αχελώου και εµπόλεµων 

συρράξεων540. Όµως αν τα πλοία κατέφευγαν εκεί υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να 

αποκλειστούν εκεί από τον εχθρό και ο στόλος να υποστεί ολοκληρωτική 

καταστροφή541.  

                                                 
539 «kaˆ g¦r tÕn ™k Kaludînoj œkploun e„j PelopÒnnhson oƒ 'Aqhna‹oi ™kèluon tri»resin 
Ðrmèmenoi ™x O„niadîn. » Ξενοφώντα Ελληνικά 4,6,14 
540 Heuzey (1860) 448,449 Αλλά και οι Philippson & Kirsten µάλλον συµµερίζονται αυτή την άποψη 
και αναφέρουν και αυτοί ένα κανάλι που συνδέει το λιµάνι µε τον Αχελώο. Philippson & Kirsten 
(1956) 402. Με αυτή την πρόταση εν µέρει καλύπτει και το πρόβληµα που προέκυπτε µε τη 
χαµηλότερη στάθµη της θάλασσας, πρόβληµα που έχει ήδη επισηµανθεί παραπάνω. 
541 Κολώνας (1989-90) 154 σηµ. 6 
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 Μία άλλη εξήγηση για τη σύνδεση του λιµανιού µε τη θάλασσα είναι ότι 

αρχιτεκτονικά στοιχεία του λιµανιού, όπως ο µόλος θα πρέπει να αναζητηθούν σε 

βάθος 5 περίπου µέτρων. Αυτό συµβαίνει λόγω των προσχώσεων που 

συσσωρεύονται, αλλά και της ήδη χαµηλής στάθµης εκείνης της χρονικής 

περιόδου542. 

 Ιδιαίτερη προσοχή όπως φαίνεται από τα αρχαιολογικά ευρήµατα δόθηκε 

στην οχύρωση του λιµανιού. Το τείχος κλείνει σχεδόν κάθετα την είσοδο στο λιµάνι 

αφήνοντας ένα µικρό άνοιγµα (σχέδιο του Murray παρακάτω). Η οχύρωση αυτή 

αναφέρεται από τον Πολύβιο543, λόγω των επισκευών από τον Φίλιππο τον Ε΄ µε 

υλικά που είχε αποσπάσει από το Παιανίον. Το γεγονός αυτό βεβαιώνει την ύπαρξη 

του τείχους και άρα και του λιµανιού και πριν το 219 π.Χ. Το λιµάνι µάλλον θα 

πρέπει να θεωρηθεί ότι ιδρύθηκε σχεδόν ταυτόχρονα µε την ίδρυση της πόλης. 

 Όµως το βόρειο λιµάνι ίσως δεν είναι το µόνο, ένα δεύτερο λιµάνι θα πρέπει 

να τοποθετηθεί νότια, νοτιοδυτικά του λόφου του Τρίκαρδου, όπου σήµερα 

παρατηρούνται τείχη µέσα στο έλος544. Το λιµάνι αυτό εκτός από την προστασία που 

του προσέφερε το τείχος, µάλλον διέθετε και µια αποβάθρα545. Η χρονολόγηση αυτού 

του λιµανιού υπολογίζεται τον 4ο αιώνα ή και αργότερα546, κάτι που µάλλον κάνει 

την πιθανότητα χρησιµοποίησης αυτού του λιµανιού από τους Κορινθίους µικρή, 

γιατί η Κόρινθος είχε ήδη από τον 5ο αιώνα απολέσει τη δυνατότητα επιρροής και 

επαφών µε τους Οινιάδες. 

 

                                                 
542 Murray (1982) 41 
543 «e„j § blšyaj t»n te ¥kran kaq' aØt¾n ºsfal…sato, kaˆ tù limšni kaˆ to‹j newr…oij Ðmoà 
te‹coj peribalën ™nece…rei sun£yai prÕj t¾n ¥kran, crèmenoj prÕj t¾n o„konom…an ta‹j ™k 
toà Paian…ou paraskeua‹j. » Πολύβιος 4,65,11 
544 Murray (1982) 43 
545 Murray (1982) 43-44. Ο Πορτελάνος έχει άλλη άποψη για την αποβάθρα, θεωρεί ότι αν υπήρχε θα 
ήταν µικρότερη σαφώς από τις διαστάσεις που της δίνει ο Murray. Πορτελάνος (1998) 1129 
546 Murray (1982) 45 
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            Εικ.26 Βόρειο λιµάνι Οινιάδων                                   Εικ. 27 Νότιο λιµάνι Οινιάδων      

 

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στα νεώρια του βόρειου λιµανιού 

βρίσκονται στην βορειοανατολική πλευρά της εισόδου και έχουν εντοπιστεί και 

περιγραφεί πολύ νωρίς από τον Powell547. Πρόκειται για µία θέση λαξευµένη στην 

κατάληξη του λόφου, στην οποία διακρίνει κανείς θαλαµίσκους, οι οποίοι 

διαχωρίζονται µε κιονοστοιχίες, οι οποίες πολύ πιθανό να στήριζαν µία οροφή548. Η 

χρονολόγηση του πάντως δεν θα πρέπει να τοποθετηθεί νωρίτερα του 4ου αι. π.Χ.549. 

Η χρονολόγηση αυτή αποκλείει την χρήση του από τους Κορινθίους, όµως η ύπαρξή 

των νεωρίων δίνει µεγαλύτερη σηµασία στο λιµάνι των Οινιάδων.  

 

                                                 
547 Powell (1904) 162 εικ. 12 
548 Κολώνας (1989-90) 155-156 
549 Murray (1982) 34 
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Εικ.28 Τα νεώρια των Οινιάδων 

Η πόλη  

 Η πόλη των Οινιάδων εκτείνονταν µέσα στα όρια των τειχών µε πολύ µικρή 

πιθανότητα να εξαπλωνόταν και έξω από τα τείχη, λόγω της ιδιαιτερότητας του 

εδάφους. Η έλλειψη σταθερότητας του εδάφους, που επέφεραν οι προσχώσεις του 

Αχελώου, δεν προσέφεραν τις καταλληλότερες συνθήκες για την ανάπτυξη του ενός 

οικισµού, σε κοντινή απόσταση από το λόφο των Οινιάδων.  

 Πάνω στο λόφο έχουν βρεθεί κτήρια που ανήκουν µάλλον στην αρχαία αγορά 

της πόλης. Ένα βουλευτήριο, µία στοά και µερικά αναθηµατικά µνηµεία βρίσκονται 

νοτιοανατολικά του αρχαίου θεάτρου550. 

 

Επικράτεια των Οινιάδων 

 Η επικράτεια της θέσης ορίζεται αρκετά εύκολα, λόγω της χερσονήσου που 

σχηµατίζεται στα νοτιοδυτικά της Ακαρνανίας. ∆υτικά µε το Ιόνιο πέλαγος, νότια ο 

Πατραϊκός κόλπος, νοτιοανατολικά η λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου και δυτικά η 

λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού. Είναι αρκετά πιθανό τα νησιά δυτικά της χερσονήσου 

(οι Εχινάδες) να ανήκαν στους Οινιάδες, αν και δεν υπάρχουν γραπτές πηγές που να 

επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο551.  

                                                 
550 Η εκτενής αναφορά και περιγραφή στα κτήρια και τα δηµόσια οικοδοµήµατα δεν αποτελεί σκοπό 
της ανά χείρας εργασίας, γιατί οι Οινιάδες δεν ιδρύθηκαν ούτε οργανώθηκαν από τους Κορινθίους και 
µένοντας σε µία υποθετική σφαίρα επιρροής των Κορινθίων δεν ήταν δυνατό να επηρεάσει την 
οργάνωση της πόλης. Αναλυτικότερα για τα πολλά αρχαιολογικά κατάλοιπα που βέθηκαν στον λόφο 
του Τρίκαρδου Σερµπέτη (1989-92) 161 κ.ε. Schmidt (1989-92) 167 κ.ε. Σερµπέτη (2001) 63 κ.ε. για 
γενική άποψη των ευρηµάτων πάνω στο λόφο Σχ. ΧΙΙΙ  
551 O Σκύλαξ αναφέρει ότι τα νησιά αυτά ήταν έρηµα. «Kaloàntai 'Ecin£dej aƒ nÁsoi· e„sˆ d� 
œrhmoi.» Σκύλαξ 34. άρα θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν από τους Οινιάδες. 



 130

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το βόρειο σύνορο της επικράτειας των Οινιάδων. Η 

επικράτεια του Αστακού, όπως έχει αναφερθεί θα πρέπει να τοποθετηθεί 

βορειοδυτικά του βουνού Καλή Χίτσα. Συνεχίζοντας προς τα ανατολικά η συνοριακή 

γραµµή θα µπορούσε να τοποθετηθεί βορειότερα µέχρι και τις υπώρειες του λόφου 

Ψηλά Βράχια, βορειότερα των οποίων άρχιζε η επικράτεια της αρχαίας πόλης 

Κόροντα. Τέλος βορειοανατολικά στο ίδιο ύψος το σύνορο θα συναντούσε το 

βορειότερο σηµείο της λιµνοθάλασσας του Αιτωλικού.  

 Η πορεία του Αχελώου δεν θα επηρέασε την επικράτεια των Οινιάδων, γιατί 

οι αλλαγές που συντελέστηκαν στο δέλτα κυρίως του ποταµού εντασσόταν στη χώρα 

της πόλης. 

Μέσα στα όρια της επικράτειας, της πόλης, εντάσσονταν και κάποιες θέσεις οι 

οποίες είχαν κάποια σχέση µε τους Οινιάδες. Οι θέσεις αυτές, όπως παρουσιάζονται 

από τον Oberhummer552, είναι οι παλιοί Οινιάδες553, η Ερυσίχη554, η Νάσος555, 

Ιθωρία556, το Παιανίον557, η Σαυρία558 και η Αθήναι559. Οι περισσότερες από αυτές τις 

                                                 
552 Oberhummer (1887) 33-34 
553 «kaˆ O„nei£dai, kaˆ aÙt¾ ™pˆ tù potamù, ¹ m�n palai¦ oÙ katoikoumšnh, ‡son ¢pšcousa 

tÁj te qal£tthj kaˆ toà Str£tou» Στράβων 10,2,2 
554 Μάλλον πρόκειται για το προηγούµενο όνοµα των Οινιάδων. Οι κάτοικοι αυτής της πόλης 
αναφέρονται στις πηγές. «TÁj d� mesoga…aj kat¦ m�n t¾n 'Akarnan…an 'Erusica…ouj tin£j 
fhsin 'ApollÒdwroj lšgesqai, ïn 'Alkm¦n mšmnhtai oÙd' 'Erusica‹oj» Στράβων 10,2,22. Πιο 
καθαρά η πόλη αναφέρεται µε το όνοµά της στο Στέφανο Βυζάντιο «'Erus…ch, pÒlij 'Akarnan…aj, ¼ 
tij Ûsteron O„ni£dai çnom£sqh. kaˆ tin�j d� t¾n cèran tîn O„niadîn p©san 'Erus…chn 
çnÒmasan ¢pÕ 'Erus…chj tÁj 'Acelóou qugatrÒj. tÕ ™qnikÕn 'Erusica‹oj, perˆ oá polÝj lÒgoj 
to‹j ¢rca…oij. » Στέφανος Βυζάντιος. Η αλλαγή του ονόµατος σε Οινιάδες, ο Oberhummer θεωρεί ότι 
η αλλαγή του ονόµατος έγινε κατά τον Πελοποννησιακό πόλεµο. Oberhummer (1887) 33 
555 «½dh parÇrhntai m�n 'Akarn£nwn O„ni£daj kaˆ N©son·» Πολύβιος 9,39,2. Πρόκειται για µία 
µικρή οχύρωση, η ταύτιση της οποίας στην βιβλιογραφία εµφανίζει τρεις εκδοχές. Ο Leake την 
τοποθετεί στο νησί Πεταλάς, µία οµάδα άλλων µελετητών µε πρώτο τον Heuzey το αναγνωρίζουν σε 
ένα φρούρειο, στο νησάκι της λίµνης Λεσίνι, όπου σήµερα υπάρχει το µοναστήρι της Παναγιάς. 
Heuzey (1860) 457. Busrian (1862) 122.Oberhummer (1887) 33. Αναλυτικότερα για τη θέση έχει 
γράψει ο Murray, ο οποίος τοποθετεί τη Νάσο νότια των Οινιάδων στην βορειοανατολική πλαγιά του 
λόφου Σκουπάς. Murray (1985) 100 
556 Βρίσκεται στο δρόµο από την Κωνώπη προς τους Οινιάδες, σε αιτωλικό έδαφος, δηλαδή από την 
ανατολικη πλευρά του Αχελώου. «e„j t¾n) 'Iqwr…an· toàto d' œsti cwr…on, Ö ke‹tai m�n ™pˆ tÁj 
parÒdou kur…wj, ÑcurÒthti d� fusikÍ kaˆ ceiropoi»tJ diafšrei. sunegg…zontoj d' aÙtoà, 
kataplagšntej oƒ ful£ttontej ™xšlipon tÕn tÒpon» Πολύβιος 4,64,9 
557 Τοποθετείτειται και αυτό από την ίδια µεριά του Αχελώου µε την Ιθωρία. Από την αφήγηση του 
Πολύβιου συνάγεται ότι βρισκόταν σε µικρή απόσταση από τους Οινιάδες και µάλλον εντασσόταν 
στην επικράτειά του. «Âke prÕj toÝj ['AcaioÝj] O„ni£daj. katastratopedeÚsaj d� prÕj tÕ 
Pai£nion toàto prîton ™xele‹n œkrine·» Πολύβιος 4,65,3 
558 Μάλλον κοντά στους Οινιάδες, αναφέρεται στον ∆ιόδωρο Σικελιώτη, χωρίς άλλες πληροφορίες. 
«¢qro…zwntai. peisqšntwn d� tîn 'Akarn£nwn oƒ ple‹stoi m�n e„j Str£ton pÒlin sunókhsan, 
Ñcurwt£thn oâsan kaˆ meg…sthn, O„ni£dai d� ka… tinej ¥lloi sunÁlqon ™pˆ Saur…an, Derie‹j 
d� meq' ˜tšrwn e„j 'Agr…nion.» ∆ιόδωρος Σικελιώτης. Για την ταύτησή της ο Leake προτείνει ότι σε 
αυτή τη θέση βρισκόταν η Ιθωρία. Leake I 156. Ενώ ο Oberhummer θεωρεί ότι τα ερείπια της 
Παλαιοµάνινας ταυτίζονται µε την Ιθωρία. Oberhummer (1887) 34 
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θέσεις δεν έχουν ταυτιστεί ικανοποιητικά ωστόσο µάλλον θα πρέπει να τις εντάξουµε 

στη χώρα των Οινιάδων. ∆εν είναι γνωστή ωστόσο η χρονολογία εγκατάστασης 

αυτών των θέσεων, κάτι που δεν µας επιτρέπει τη σύνδεσή τους µε την πόλη των 

Οινιάδων κατά την περίοδο που ίσως υπήρχε κάποια σχέση της πόλης µε την 

Κόρινθο. 

 

Πλεονεκτήµατα της θέσης  

 Η θέση των Οινιάδων αποτελεί το νοτιότερο ακαρνανικό στρατηγικής 

σηµασίας σηµείο. Βρίσκεται στην είσοδο του Πατραϊκού κόλπου και έχει την 

δυνατότητα εν µέρει ελέγχου της εισόδου. Η πρόσβαση της πόλης στη θάλασσα 

γίνεται σχετικά µε εύκολο τρόπο, µέσω του ποταµού Αχελώου. 

 Επίσης η πόλη αυτή λόγω της θέσης της, στο δέλτα του Αχελώου, θα 

µπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι ήταν αποµονωµένη από την ενδοχώρα560. Κάτι 

τέτοιο, ενώ για την ίδια την πόλη θα αποτελούσε µειονέκτηµα, για τους Κορινθίους 

θα µεταφραζόταν µάλλον σε πλεονέκτηµα, γιατί το ζητούµενο για την Κόρινθο ήταν 

η δυνατότητα προσέγγισης παράκτιων θέσεων, οι οποίες εξυπηρετούσαν τους 

σκοπούς της.  

 Αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν την πόλη αυτή ελκυστική στους Κορινθίους, 

οι οποίοι αναζητούν στηρίγµατα στην ακαρνανική ακτή, τα οποία τους ήταν 

απαραίτητα, ως σηµεία εξόρµησης, για τις µετακινήσεις τους προς τη ∆ύση. Επίσης η 

θέση των Οινιάδων βρισκόταν στο σταυροδρόµι των δυο θαλάσσιων δρόµων, ένας 

από την Κόρινθο προς τη ∆ύση και ένας από την Κόρινθο προς το Βορρά, προς τις 

αποικίες της στις δυτικές ακτές της Ελλάδας561. 

                                                                                                                                            
559 Τοποθετείται στη νότια Ακαρνανία όπως πληροφορούµαστε από τη µοναδική γραπτή πηγη «˜bdÒmh 
'Akarnan…aj, æj Dhm»trioj, 'Aqhna…ouj ™n tÍ Kour»tidi kt…santaj pÒlin 'Aq»naj 
prosagoreàsai. t¾n g¦r nàn 'Akarnan…an KourÁtin çnÒmazon.» Στέφανος Βυζάντιος. Ιδρύθηκε 
από τους Αθηναίους κατά την εκστρατεία του Περικλή και δεν γνωρίζουµε την ακριβή της θέση. 
Murray (1982) 46-47 
560 Freitag (2000) 30 
561 Αυτό το πλεονέκτηµα ήταν καθοριστικό για τους Αθηναίους, ώστε να προχωρήσουν σε εκστρατεία 
για την κατάληψή της. Και ήταν ουσιαστικά η µοναδική περίπτωση που η Αθήνα ενδιαφέρθηκε να 
περάσει στα χέρια της µια ακαρνανική παραλιακή πόλη. Για τις άλλες επιθέσεις, όπως αυτή στη 
Λευκάδα, ενδιαφερόταν µόνο να σπάσει το µονοπόλωλειο της Κορίνθου στην περιοχή. Beaumont 
(1952) 63 
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Χαλκίς 
 

 Η αρχαία Χαλκίς, αναγνωρίζεται σήµερα στην αιτωλική ακτή, νοτίως του 

σηµερινού χωριού Κάτω Βασιλική κοντά στο λόφο της Αγίας Τριάδας562. Είναι ίσως 

µία από τις αποικίες της Κορίνθου στην Αιτωλία, µε την οποία έχουν ασχοληθεί 

περισσότερο οι µελετητές. Μια πρώτη εντύπωση που δίνουν οι πληροφορίες που 

έχουµε από τις πηγές είναι ότι πρόκειται για µία κορινθιακή αποικία.  

 

Γραπτές πηγές  

 Η Αιτωλία είναι µία σηµαντική περιοχή για την προφορική παράδοση των 

µύθων. Όµως το ενδιαφέρον περιστρέφεται κυρίως γύρω από την Καλυδώνα και την 

Πλευρώνα. Η Χαλκίδα δεν αναφέρεται πουθενά, κάτι που δεν συµβαίνει και µε τις 

αρχαίες γραπτές πηγές, οι οποίες αναφέρονται αρκετά συχνά σε αυτή την πόλη.  

 Το όνοµα της πόλης απαντάται στις γραπτές πηγές και ως Υποχαλκίς563, 

Χαλκία564 και Χαλκεία565. Η ονοµασία της πόλης παραπέµπει στη Χαλκίδα της 

Ευβοίας κάτι που υποστήριξαν παλιοί ιστορικοί566. Οι υποθέσεις αυτές έχουν 

απορριφθεί και όπως προκύπτει από τις γραπτές πηγές, δε διαφαίνεται καµία σχέση 

µεταξύ των δύο πόλεων567. Μία άλλη υπόθεση θα µπορούσε να είναι ότι το όνοµα 

                                                 
562 Leake I 111 και Leake III 538. Woodhouse (1897) 106. Bürchner (1899) στ. 2089. Noack (1916) 
237. Philippson & Kirsten (1958) 354. Meyer (1964δ) στ. 1126. Simpson & Lazenby (1970) 108. 
Leekley & Efstratiou (1980) 5. Lauffen (1989) 163. Strauch (1997β) στ.1091. Freitag (2000) 56. 
Βέβαια ως προς την ακριβή τοποθέτηση της Χαλκίδος και πως αυτή αντιµετωπίστηκε από τους 
γεωγράφους και τους µελετητές, γίνεται αναφορά παρακάτω. 
563 Στράβων 10,2,4 
564 Στράβων 10,2,21 
565 Πολύβιος 5,94,8 
566 Την προέλευση του ονόµατος της Χαλκίδας δίνει ο Στέφανος Βυζάντιος. «pÒlij ™st…n, ¿ prÒteron 
EÜboia proshgoreÚeto”. ™kl»qh d� ¢pÕ KÒmbhj tÁj Calk…doj kaloumšnhj, qugatrÕj 'Aswpoà. 
tin�j d� Calkide‹j fasi klhqÁnai di¦ tÕ calkourge‹a prîton par' aÙto‹j ÑfqÁnai.» Στέφανος 
Βυζάντιος. Ο Curtius συνέδεσε την ίδρυση της αιτωλικής Χαλκίδος µε την οµώνυµη πόλη στην 
Εύβοια. Curtius (1876) 217. Το ίδιο και ο Walbank  (1957) 625. Συνώνυµη µε την αιτωλική Χαλκίδα 
ήταν σύµφωνα µε τον Πλίνιο ένα από τα νησιά των Εχινάδων (HN 4,54). Αυτή η συνωνυµία ίσως να 
σηµαίνει το ενδιαφέρον των Αιτωλών και ίσως και των Κορινθίων νωρίτερα στην περιοχή. Οι 
Εχινάδες βρίσκονται στις εκβολές του Αχελώου, το φυσικό όριο µεταξύ Ακαρνάνων και Αιτωλών. Με 
την πάροδο του χρόνου τα νησιά λόγω των επιχώσεων µετατράπηκαν σε στεριά, ο νέος αυτός τόπος 
ονοµαζόταν σύµφωνα µε το Στράβωνα Παραχελωίτις και αποτέλεσε αντικείµενο έριδας µεταξύ των 
όµορων αυτών περιοχών. Αυτή η φιλονικία εκφράζεται µε το µύθο, που θέλει τον Ηρακλή να νικά τον 
ποταµό Αχελώο και έτσι να δηµιουργείται η Παραχελωίτιδα λόγω της αποστράγγισης των νερών, ενώ 
ο ήρωας ως έπαθλο πήρε την ∆ηιάνειρα (Στράβων 10,2,19). Έτσι µάλλον δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 
τυχαίο το όνοµα Χαλκίς για ένα από αυτά τα νησιά. Houby-Nilsen (1998) 243. Αξιοσηµείωτο είναι 
πάντως ότι ένα από τα νησιά των Εχινάδων καλείται Χαλκίτσα. Βürchner (1899) στ. 2089 λήµµα 7.  
567 Freitag (2000) 55. Η Freitag αναφέρει ότι δεν υπάρχουν ούτε αρχαιολογικές ενδείξεις µέχρι σήµερα 
για την οποιαδήποτε σχέση των δύο αυτών πόλεων. Freitag (2000) 55. Άλλωστε όπως αναφέρει ο 
Bakhuizen η ρίζα χαλκ- είναι µάλλον προ-ελληνική. Bakhuizen (1976), 63 σηµ. 69. 
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οφειλόταν στα πολλά κοιτάσµατα χαλκού της περιοχής568, όµως έρευνες γεωλόγων 

έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει χαλκός στην περιοχή569.  

 Ο Στέφανος Βυζάντιος µεταφέροντας αναφορά από τον Εκαταίο το Μιλήσιο 

ότι το όνοµα της πόλης είναι Υποχαλκίς570. Ο ίδιος βέβαια στο έργο του λίγο 

παρακάτω αναφέρει την πόλη αυτή µε το όνοµα Χαλκίς571. Αυτή η διπλή ονοµασία 

της πόλης είναι πιθανόν να ίσχυε από την αρχή της ιδρύσεώς του, το Υποχάλκις ως 

όνοµα ήταν κατά πάσα πιθανότητα δηλωτικό της θέσης της πόλης, δηλαδή κάτω από 

το οµώνυµο όρος Χαλκίς. Παλιότεροι µελετητές όµως εκφράζουν την άποψη ότι τα 

ονόµατα χρησιµοποιούνται για να διαχωρίσουν την πόλη (Χαλκίς) από τη χώρα της 

(Υποχάλκις)572. Ο Becker θεωρεί ότι η Υποχάλκις ήταν το λιµάνι της πόλης, θέλοντας 

να δικαιολογήσει τη φράση «Ioniis et Fluctibus hospital portu Chalkis» του 

Στάτιου573. 

  

Η Χαλκίς απαντάται πολύ νωρίς στις γραπτές πηγές ως αιτωλική πόλη, όπως 

στον οµηρικό κατάλογο των νηών574. Από τον Θουκυδίδη θεωρείται κορινθιακή 

πόλη575. Έχει σηµασία ότι δεν αναφέρεται ως αποικία αλλά ως πόλη των Κορινθίων, 

γιατί κάτι τέτοιο µαρτυρά µία πιο στενή σχέση µε τη µητρόπολη. Η σχέση 

µητρόπολης και αποικίας δεν µπορεί βέβαια να προσδιοριστεί µε ακρίβεια από µία 

έκφραση του Θουκυδίδη, αλλά δείχνει οπωσδήποτε ότι η Χαλκίς εντασσόταν στη 

σφαίρα επιρροής της Κορίνθου576. Ωστόσο όπως έχουµε δει οι µεγαλύτερες αποικίες, 

                                                 
568 Tozer (1873) 127. Στον Στράβωνα υπάρχει η µαρτυρία ότι κοντά στην Χαλκίδα της Εύβοιας 
υπήρχαν µεταλλεία χαλκού και σιδήρου, κάτι που δηµιουργεί εύλογους συσχετισµούς ως προς το 
όνοµα. « kaˆ mštallon d' ØpÁrce qaumastÕn calkoà kaˆ sid»rou koinÒn, Óper oÙc ƒstoroàsin 
¢llacoà sumba‹non » Στράβων 10,1,9. Ο Παλιούρας αναφέρει ότι η πόλη πήρε το όνοµά της από το 
βουνό που όπου υπήρχαν µεταλλεία χαλκού (εννοεί τη Βαράσοβα) χωρίς όµως να παραθέτει 
συγκεκριµένες αποδείξεις. Παλιούρας (1985) 213 
569 Το συµπέρασµα αυτό ανακοινώθηκε από την Τσάιµου Κωνσταντίνα εν είδει παρατηρήσεως στο 2ο 
διεθνές συνέδριο Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Αιτωλοακαρνανίας που πραγµατοποιήθηκε στο 
Αγρίνιο στις 29-31 Μαρτίου 2002. Τα πρακτικά του συνεδρίου δεν έχουν ακόµη δηµοσιευθεί. 
570 «`Upocalk…j, pÒlij A„twl…aj. `Ekata‹oj EÙrèpV. tÕ ™qnikÕn Ðmo…wj tù ¡plù 
`UpocalkideÚj. » Στέφανος Βυζάντιος.   
571 «Calk…j, pÒlij EÙbo…aj … œsti kaˆ b Calk…j pÒlij Kor…nqou.» Στέφανος Βυζάντιος. Η 
αναφορά αυτή γίνεται µε αφορµή την Χαλκίδα της Ευβοίας, και στα πλαίσια της αναφοράς και όσων 
άλλων πόλεων ή περιοχών έχουν το ίδιο όνοµα.  
572 Woodhouse (1897) 113 σηµ. 2 
573 Στάτιος Theb. IV 105. Woodhouse (1897) 113  
574 «Calk…da t' ¢gc…alon Kaludîn£ te petr»essan· » Οµήρου Ιλιάδα  Β 240. Αυτή την αναφορά 
µνηµονεύει και ο Στράβων «AÙtoà d� kaˆ ¹ Calk…j, Âj mšmnhtai kaˆ Ð poiht¾j ™n tù A„twlikù 
katalÒgJ» Στράβων 9,4,8. 
575 « Calk…da Korinq…wn pÒlin» Θουκυδίδης 1,108,5 
576 Graham (1962) 250. Ο Graham κατατάσσει τις εκφράσεις του Θουκυδίδη, οι οποίες αφορούν σε 
χαρακτηρισµούς πόλεων, σε δύο κατηγορίες. Graham (1962) 246-247. Οι κορινθιακές αποικίες 
(Χαλκίς, Σόλλιον, Θουκυδίδης 2,30,1 και Ανακτόριον, Θουκυδίδης 4,49,1) όπως αυτές 
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όπως η Αµβρακία και η Λευκάδα αποκαλούνται από τον Θουκυδίδη ως κορινθιακές 

αποικίες, ενώ για κάποιες άλλες (Χαλκίς, Σόλλιον και Ανακτόριο) ως κορινθιακές 

πόλεις. Η διαφοροποίηση αυτή θα σήµαινε κάποια διαφορά στη µεταχείριση των 

πόλεων από τη µητρόπολη, η οποία δεν µπορεί να προσδιοριστεί από τα 

συµφραζόµενα του ιστορικού κειµένου. Μία εξήγηση που δίνεται είναι ότι στη 

Χαλκίδα (καθώς και στο Σόλλιον και το Ανακτόριο) δεν εγκαταστάθηκαν πολλοί 

άποικοι της Κορίνθου, ώστε να ονοµάζεται αποικία577. Η άποψη αυτή είναι µάλλον 

υπερβολική. Ο αριθµός των Κορινθίων σε µία άλλη πόλη θα είχε σηµασία για το 

πόσο έχει εισχωρήσει σε αυτή το κορινθιακό στοιχείο, κάτι τέτοιο θα ήταν πιο εύκολο 

να γίνει αντιληπτό από το Θουκυδίδη και να το παρουσιάσει µε µία φράση, παρά να 

γνωρίζει τον ακριβή αριθµό αποίκων που έστελνε η µητρόπολη στις πόλεις.  

 

 Όσον αφορά τα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται µε την πόλη, όπως αυτά 

παρουσιάζονται µέσα από τις πηγές ο Θουκυδίδης578 αναφέρει ότι το 457/6 π.Χ. οι 

Αθηναίοι µε επικεφαλής τον Τολµίδη καταλαµβάνουν την κορινθιακή Χαλκίδα. To 

446/5 π.Χ. είναι πιθανό µε την ειρήνη (Τριακοντούτεις σπονδές) η Χαλκίς να 

επιστρέφει στην Κόρινθο, χωρίς όµως να υπάρχουν συγκεκριµένες µαρτυρίες579. 

Ωστόσο αν συνέβη κάτι τέτοιο, αργότερα θα ανατράπηκε, γιατί το 429 π.Χ. οι 

Αθηναίοι κατέχουν τη Χαλκίδα και τη χρησιµοποιούν ως λιµάνι580. 

 

Χαρακτήρας της πόλης 

 Η ανάγκη προσδιορισµού του χαρακτήρα της πόλης της Χαλκίδος θα έλεγε 

κανείς ότι ξεκινά από τη διαφορά των εκφράσεων που χρησιµοποιεί ο Θουκυδίδης, 

                                                                                                                                            
παρουσιάζονται στο έργο του ιστορικού ανήκουν κατά κάποιο τρόπο σε µία ιδιαίτερη κατηγορία, ίσως 
γιατί ο Θουκυδίδης ήθελε να τονίσει κάτι περισσότερο από την καταγωγή των αποικιών. Graham 
(1962) 251 
577 Salmon (1984) 277-278.  
578 « kaˆ PelopÒnnhson perišpleusan 'Aqhna‹oi Tolm…dou toà Tolma…ou strathgoàntoj, kaˆ 
tÕ neèrion tîn Lakedaimon…wn ™nšprhsan kaˆ Calk…da Korinq…wn pÒlin eŒlon kaˆ 
Sikuwn…ouj ™n ¢pob£sei tÁj gÁj m£cV ™kr£thsan.» Θουκυδίδης  1,108,5  
579 Salmon (1984) 268. Η Μακύνεια, όπως και το Μολύκριον δεν θα αποτελούσαν σηµαντική απώλεια 
για τους Αθηναίους, εφόσον αυτοί διατηρούσαν την κυριαρχία τους στην περιοχή κρατώντας τη 
Ναύπακτο. Gomme ΙI 217. Baltrusch  (1994) 161 
580 «kaˆ ™k Patrîn tÁj 'Aca�aj prÕj t¾n ¢ntipšraj ½peiron diab£llontej ™p' 'Akarnan…aj 
kate‹don toÝj 'Aqhna…ouj ¢pÕ tÁj Calk…doj kaˆ toà EÙ»nou potamoà prosplšontaj sf…si kaˆ 
oÙk œlaqon nuktÕj ¢formis£menoi, oÛtw d¾ ¢nagk£zontai naumace‹n kat¦ mšson tÕn 
porqmÒn. » Θουκυδίδης 2,83,3. Πρόκειται για την επιχείρηση του Φορµίωνα, ο οποίος φαίνεται να 
κάνει στάση στη Χαλκίδα για να συνεχίσει προς την Πάτρα. Freitag (2000) 56 και σηµ. 284. Από το 
απόσπασµα πάντως του Θουκυδίδη δε συνάγεται ότι η Χαλκίς ανήκει στην Αθήνα κατά την περίοδο 
αυτή. Η στάση των αθηναϊκών πλοίων δε σηµαίνει ότι η πόλη είχε περάσει στα χέρια των Αθηναίων. 
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για να αναφερθεί σε αυτές581. Επίσης ένα ακόµη κοινό στοιχείο µε το Σόλλιον είναι 

ότι η Χαλκίς δεν έκοψε ποτέ νοµίσµατα, κάτι που αποδυναµώνει τον εµπορικό 

χαρακτήρα της αποικίας.  

 Η διαφορά που ξεχωρίζει τη Χαλκίδα από το Σόλλιον είναι ότι η πρώτη δεν 

ήταν αποικία εξαρτηµένη από κάποια άλλη πόλη εκτός από τη µητρόπολη. Το 

Σόλλιον είναι πολύ πιθανό να ήταν εξαρτηµένο από τη Λευκάδα, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει ότι δεν υπήρχε η επιρροή της µητρόπολης σε αυτή την κώµη. Η Χαλκίς δεν 

είναι εξαρτηµένη από µία άλλη αποικία, αλλά κατευθείαν από την Κόρινθο, κάτι που 

θα την έκανε να µη διαφέρει από τις άλλες αποικίες της Κορίνθου ως προς τη σχέση 

της µε τη µητρόπολη.  

 Έτσι έχουµε µία πόλη που έρχεται στα χέρια της Κορίνθου, χωρίς να 

γνωρίζουµε πότε ακριβώς ή κάτω από ποιες συνθήκες έγινε αυτό. Το πιο λογικό είναι 

η Χαλκίς να χρησιµοποιήθηκε από τα κορινθιακά πλοία ως ένας σταθµός στην πορεία 

τους προς τη δυτική Ελλάδα. Η πόλη είναι µάλλον βέβαιο ότι συµµετείχε, έστω και 

βοηθητικά, στο εµπόριο που διεξήγαγε η Κόρινθος. Αναµφίβολα θα λειτούργησε ως 

λιµάνι για τους Κορινθίους σε περιόδους εµπόλεµων συρράξεων. Η Χαλκίς δηλαδή 

παρουσιάζει την εικόνα που είχαν οι άλλες αποικίες ως προς τη συµπεριφορά που 

έδειχνε απέναντί της η µητρόπολη.  

 Η θέση της ήταν αναµφίβολα µια επιλογή που εντασσόταν στη γενικότερη 

πολιτική εξάπλωσης που ακολουθούσαν οι τύραννοι της Κορίνθου εκείνης της 

περιόδου. Όµως έστω και αν η ίδρυσή τους έγινε την περίοδο αυτή, η έκφραση του 

Θουκυδίδη ως κορινθιακής πόλης, είναι δηλωτική του ότι η µητρόπολη διατήρησε 

αυτή τη σχέση µε τη Χαλκίδα τον 5ο αιώνα π.Χ., µία περίοδο κατά την οποία η 

Κόρινθος χρειαζόταν ερείσµατα στις ακτές της Αιτωλίας582. Η διατήρηση της 

Χαλκίδας, λοιπόν εκτός των άλλων ήταν µέρος της στρατηγικής των Κορινθίων να 

συνεχιστεί η επιρροή τους στην περιοχή αυτή.  

 

Η θέση της πόλης  

                                                 
581 Το πρόβληµα εντοπίζεται περισσότερο στο Σόλλιον, για το οποίο έχει ήδη γίνει εκτενής αναφορά, 
καθώς και στη Χαλκίδα. Για το Ανακτόριο, η αναφορά για την αποστολή οικιστών, όπως και για τις 
άλλες δύο µεγάλες αποικίες, την Αµβρακία και τη Λευκάδα, έκανε ξεκάθαρες τις προθέσεις της 
Κορίνθου για τις πόλεις.  
582 Salmon (1984) 278 
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 Για να προσδιοριστεί η θέση της Χαλκίδος θα πρέπει να διευκρινιστούν τα 

ονόµατα των σηµερινών ορέων Βουνό583 και Κλόκοβα (Παλιοβούνα)584. Οι αρχαίοι 

συγγραφείς συµφωνούν στο ότι το σηµερινό Βουνό (ή Βαράσοβα) ονοµαζόταν 

Χαλκίς και το Κλόκοβα ονοµαζόταν Ταφιασσός.  

 Οι γραπτές πηγές δεν ορίζουν την ακριβή θέση της αιτωλικής Χαλκίδας. Στις 

περισσότερες πηγές (Θουκυδίδη 2,83,3. Πολύβιο585, Στράβωνα586, Πλίνιο587 και 

∆ιόδωρο588) η πόλη τοποθετούταν κοντά στον Εύηνο ποταµό, αν συνδυάσουµε τις 

πληροφορίες που µας δίνονται από αυτές τις πηγές, τότε έχουµε την εξής εικόνα για 

την αιτωλική ακτή και τις πόλεις που υπάρχουν σε αυτή: από δυτικά προς ανατολικά 

                                                 
583 Στο σύνολο της βιβλιογραφίας το σύγχρονο όνοµα αυτού του όρους δηλώνεται ως Βαράσοβα, στο 
χάρτη της ΓΥΣ όµως το µόνο όνοµα που αναγράφεται είναι το Βουνό. 
584 Όπως ονοµάζονται στο χάρτη «Ευηνοχώριον» της ΓΥΣ µε κλίµακα 1:50.000 
585 «kat¦ d� toÝj aÙtoÝj kairoÝj Ð tîn 'Acaiîn naÚarcoj ™xodeÚsaj e„j Molukr…an, Âken 
œcwn oÙ polÝ le…ponta tîn ˜katÕn swm£twn. aâtij d' Øpostršyaj œpleuse prÕj C£lkeian, 
tîn d' ™kbohqhs£ntwn ™kur…euse dÚo makrîn plo…wn aÙt£ndrwn· œlabe d� kaˆ kšlhta perˆ tÕ 
`R…on A„twlikÕn Ðmoà tù plhrèmati. » Πολύβιος 5,94,8. Οι µαρτυρίες του Θουκυδίδη και του 
Πολύβιου µάλλον θα πρέπει να θεωρηθούν ως οι πιο αξιόπιστες, γιατί οι δύο αυτοί συγγραφείς είναι 
πιο πιθανό να έχουν δει οι ίδιοι την αιτωλική ακτή και άρα τη Χαλκίδα. Houby-Nielsen (1998) 244 
586 Για το Στράβωνα είναι απαραίτητο να γίνει µία παρατήρηση, γιατί ο συγγραφέας αν και δίνει τη 
µεγαλύτερη σε έκταση γραπτή πηγή για αυτή την περιοχή, δείχνει να µην έχει κατανοήσει καλά το που 
βρισκόταν η Χαλκίς, και αυτό λόγω των πηγών που χρησιµοποιούσε. Έτσι σύµφωνα µε το κείµενο του 
Στράβωνα η Χαλκίς τοποθετείται κοντά στο Αντίρριο (Στραβων 9,4,8), παρακάτω και κάνοντας λόγο 
και πάλι για την περιοχή αναφέρει «klhqšntoj A„twlikoà· Øp�r d� tÁj Molukre…aj TafiassÕn 
kaˆ Calk…da, Ôrh ƒkanîj Øyhl£, ™f' oŒj pol…cnia †druto Makun…a te kaˆ Calk…j, Ðmènumoj 
tù Ôrei, ¿n kaˆ `Upocalk…da kaloàsi·….`O d' EÜhnoj potamÕj ... ·e‹ d' oÙ di¦ tÁj KourhtikÁj 
kat' ¢rc£j, ¼tij ™stˆn ¹ aÙt¾ tÍ Pleurwn…v, ¢ll¦ di¦ tÁj proseóaj m©llon par¦ t¾n 
Calk…da kaˆ Kaludîna·» Στράβων 10,2,4-5. µέχρι εδώ στο κείµενο δεν εντοπίζεται κάποιο 
πρόβληµα. Λίγο παρακάτω όµως ο γεωγράφος αναφέρει τις απόψεις δύο άλλων γεωγράφων του 
Αρτεµίδωρου και του Απολλόδωρου σχετικά µε τη θέση του όρους Χαλκίς και σε αυτό το σηµείο τα 
πράγµατα περιπλέκονται. Το κείµενο έχει ως εξής « 'Artem…dwroj m�n [oÙc] oÛtw perˆ tÁj e‡te 
Calk…doj e‡te Calk…aj toà Ôrouj, metaxÝ toà 'Acelèou kaˆ tÁj Pleurînoj ƒdrÚwn aÙt»n, 
'ApollÒdwroj dš, æj prÒteron e�pon, Øp�r tÁj Molukre…aj kaˆ t¾n Calk…da kaˆ tÕn 
TafiassÒn· kaˆ t¾n d� Kaludîna metaxÝ ƒdràsqa… fhsi tÁj te Pleurînoj kaˆ tÁj Calk…doj· 
e„ m¾ ¥ra ›teron qetšon tÕ prÕj Pleurîni Ôroj Calk…an kaloÚmenon, ›teron d� t¾n Calk…da 
t¾n prÕj Molukre…v.» Στράβων 10,2,21. Ο ίδιος ο Στράβων αντιλαµβάνεται το ασύµβατο των πηγών 
και προτείνει ως λύση ότι θα πρέπει να υπήρχε ένα βουνό µε το όνοµα Χαλκίς κοντά στην Πλευρώνα 
και άλλο ένα κοντά στο Μολύκρειον. Η λύση αυτή δεν είναι ασφαλώς ικανοποιητική, αφού ακόµη και 
ο αριθµός των βουνών δεν είναι αρκετός, ώστε να υπάρχει πιθανότητα να ταυτιστούν δύο βουνά µε το 
ίδιο όνοµα.  
587 Ο Πλίνιος δεν αναφέρει καθόλου την πόλη Χαλκίδα, αλλά µόνο το βουνό µε αυτό το όνοµα. 
«Aetoliae oppidum Calydon VII D passuum a mari iuxta Evenum amnem, dein Macynia, Molycria, 
cuius a tergo Chalkis mons et Taphiassus.» Pliny NH 4,2,6. 
588 Ο ∆ιόδωρος Σικελιώτης αναφέρει ένα χρησµό που έδωσε το µαντείο των ∆ελφών στο Μύσκελλο 
από την Αχαΐα « ¢ll¦ sun…ei. oátoj m�n T£fiÒj toi ¢n»rotoj, ¼de d� Calk…j, ¼de d� Kour»twn  
¹ ƒer¦ cqèn,  a†de d' 'Ecin£dej e„s…· polÝj d' ™p' ¢rister¦ pÒntoj. » ∆ιόδωρος Σικελίωτης 8,17,1. 
Καταρχήν είναι φανερό ότι εδώ πρόκειται για το όρος Χαλκίς. (Η Freitag έχει άλλη άποψη και θεωρεί 
ότι η Χαλκίς είναι η µοναδική πόλη που αναφέρει ο συγγραφέας. Freitag (2000) 54) Έτσι τα δύο βουνά 
Ταφιασσός και Χαλκίς όπως έχουν ιδωθεί από όλες τις γραπτές πηγές αποτελούν κατά κάποιο τρόπο 
τα σταθερά σηµεία αναφοράς όταν ήθελε κανείς να αναφερθεί στην αιτωλική ακτή. Ωστόσο οι 
χρησµοί αυτοί, που δίνονταν στους οικιστές δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ακριβείς ως προς την πορεία 
που υποδείκνυαν, αλλά ήταν µία προσπάθεια νοµιµοποίησης του όλου εγχειρήµατος µε το να 
συνδέουν το χρησµό τους και µε τοπικούς µύθους (Κουρήτες). Malkin (1987) 46-47 
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αναφέρεται η Πλευρών, η Καλυδών, η Χαλκίς (το όνοµα χρησιµοποιείται και για την 

πόλη και για το βουνό), η Μακύνεια και το Μολύκριον.  

 Η δεύτερη άποψη που διαφαίνεται µέσα από πηγές του δεύτερου αιώνα είναι 

ότι η Χαλκίς βρισκόταν στις εκβολές του Αχελώου. Το όνοµα σε αυτή την περίπτωση 

δεν αντιστοιχούσε µόνο στην πόλη, αλλά και σε βουνό (Στράβων µεταφέροντας 

πληροφορίες από τον Αρτεµίδωρο, ∆ιονύσιος περιηγητής) ή νησί589 (Πλίνιος) ή σε 

ένα λιµάνι (Στάτιος590). Η τρίτη και λιγότερο πιθανή είναι η άποψη που θέλει την 

Χαλκίδα πόλη της ενδοχώρας της Αιτωλίας (Πτολεµαίος591).  

 Η θέση της αρχαίας Χαλκίδος δεν έχει καθοριστεί ακριβώς. Έχει βέβαια 

εντοπιστεί κοντά στη θάλασσα, στην κοιλάδα που ορίζουν τα βουνά Βαράσοβα 

(914µ.) από τα δυτικά και Κλόκοβα (1039µ.) από τα ανατολικά. Ωστόσο ως προς την 

ακριβή θέση υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Η πρώτη υποστηρίχθηκε από τους 

παλιότερους περιηγητές και µελετητές, οι οποίοι λόγω σύγχυσης περιέγραφαν τα 

ερείπια που βρίσκονται στην περιοχή Πάγκαλη, ένα µικρό υψίπεδο στις ανατολικές 

πλαγιές της Βαράσοβας. Η δεύτερη και µεταγενέστερη είναι η ταύτιση µε τα ερείπια 

στο λόφο της Αγίας Τριάδας, ανατολικά του χωριού Κάτω Βασιλική592. 

 

Γεωµορφολογικά στοιχεία (χάρτης VI) 

 Ο διχασµός των µελετητών για την ακριβή τοποθέτηση της θέσης, στην 

Πάγκαλη ή στο λόφο της Αγίας Τριάδας, απαιτεί την αναφορά στα γεωµορφολογικά 

στοιχεία που αφορούν και στις δύο θέσεις. Τα πιο σηµαντικά στοιχεία των θέσεων 

αυτών είναι τα δύο όρη Βαράσοβα και Κλόκοβα, η κοιλάδα µεταξύ αυτών των δύο 

βουνών και ο ποταµός Εύηνος. 

Ξεκινώντας από τη Βαράσοβα, στους νοτιοδυτικούς πρόποδες της οποίας 

βρισκόταν η θέση Πάγκαλη, είναι αναµφίβολο ότι το ύψος του βουνού θα παρείχε 

                                                 
589 Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω. Βürchner (1899) στ. 2089 λήµµα 7. 
590 «Ioniis et fluctibus hospital portu Chalkis» Statius Thebaid iv. 105. Η επιρροή από τον Όµηρο είναι 
εµφανής, αφού φαίνεται ότι το «Calk…da t' ¢gc…alon» του ποιητή έχει εκληφθεί εδώ µε την έννοια 
του λιµανιού. Επίσης δεν περίµενε κανείς ότι θα αποκτήσει από τον ποιητή Στάτιο αξιόπιστες 
γεωγραφικές πληροφορίες. Από την άλλη ο Στάτιος είναι ακόµη µία απόδειξη, όπως ο Στράβων ότι οι 
Ρωµαίοι τουλάχιστον τον 1ο αιώνα π.Χ. δεν είχαν σαφή ιδέα για το που βρισκόταν η Χαλκίς. Houby-
Nielsen (1998) 243  
591 Ο γεωγράφος Πτολεµαίος τη συµπεριλαµβάνει στη λίστα µε πόλεις που βρισκόταν στην ενδοχώρα. 
Πτολεµαίος Κλαύδιος Γεωγραφικής Υφηγήσεως 3,14,13 
592 Σχεδόν όλοι οι περιηγητές και µελετητές είχαν συνδέσει την αρχαία Χαλκίδα µε το Οβριόκαστρο 
(όπως αναφέρεται στο Leake Ι 111), το σηµερινό Πάγκαλη. Η νεότερη έρευνα των ∆ανών µελετητών 
εξετάζει την περίπτωση της ταύτισης της θέσης µε την περιοχή ανατολικά της Αγίας Τριάδας. Για τους 
παλαιότερους µελετητές και το ποιά θέση υποστηρίζουν αυτοί η Houby-Nielsen κάνει εκτενή 
αναφορά. Houby-Nielsen (1998) 244-254 
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προστασία από επιδροµές που ενδεχοµένως γινόταν από τα δυτικά της ενδοχώρας. Η 

µικρή κοιλάδα, στην οποία αναπτύχθηκε ο οικισµός, έχει δύο παρειές οι οποίες και οι 

δύο δεν επιτρέπουν την πρόσβαση προς αυτή. Η δυτική πλευρά έχει µεγάλη κλίση, 

ενώ η ανατολική είναι στο ίδιο ύψος µε την κοιλάδα καταλήγοντας όµως σε 

απόκρηµνο βράχο593. Οι δύο αυτές βραχώδεις απολήξεις εκτείνονται µέχρι τη 

θάλασσα δηµιουργώντας ένα µικρό φυσικό λιµάνι. Οι µόνες προσβάσεις που ορίζει 

το γεωγραφικό ανάγλυφο στην κοιλάδα είναι από νότια, τη θάλασσα και από βόρεια, 

βορειοανατολικά της ανατολικής παρειάς. 

 Οι προσβάσεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα στον οικισµό που υπήρχε στην 

Πάγκαλη να έρχεται σε επικοινωνία µε την πεδινή έκταση µεταξύ των δύο βουνών 

Βαράσοβα και Κλόκοβα. Η έκταση αυτή είναι µάλλον εύφορη, αφού υδροδοτείται 

από µικρούς παραποτάµους του Εύηνου. Εποµένως µία µικρή πόλη όπως η Χαλκίς 

µπορούσε να αρκεστεί σε αυτή την έκταση για να καλύψει τις γεωργικές και 

κτηνοτροφικές τις ανάγκες. η πεδιάδα αυτή έχει προεκτάσεις βορειοδυτικά, µεταξύ 

των ορέων Βουνού και Καλιακούδας, αλλά και βορειοανατολικά, µε όρια προς το 

Βορρά τον ποταµό Εύηνο και ανατολικά το όρος Κλόκοβα. Ωστόσο το αν οι κάτοικοι 

της Χαλκίδας εκµεταλλεύονταν και αυτές τις εκτάσεις έχει να κάνει και µε τα όρια 

της επικράτειας της πόλης που θα εξεταστεί παρακάτω. Παράλληλα η πεδιάδα αυτή 

λόγω των ορεινών όγκων που την περιβάλλουν είναι προστατευµένη από επιδροµές. 

Τα υψώµατα που υπάρχουν τόσο στην παραθαλάσσια ζώνη (Βαράσοβα και 

Μαυροβούνι), όσο και βορειότερα (Βαράσοβα και Καλιακούδα) θα µπορούσαν να 

παίξουν το ρόλο παρατηρητηρίων, ώστε να ειδοποιούν για  τυχόν επερχόµενο 

κίνδυνο. 

 Αυτά τα πλεονεκτήµατα της πεδιάδας θα απολάµβαναν οι κάτοικοι της 

Χαλκίδας, αν αυτή τοποθετούνταν στο λόφο της Αγίας Τριάδας. Ο λόφος αυτός 

βρίσκεται 1,5 χλµ. βορειοανατολικά της θέσης Πάγκαλη, και σε πολύ κοντινή 

απόσταση από τη θάλασσα.  

 Το όρος Κλόκοβα στα ανατολικά είναι αναµφισβήτητα ένας ορεινός όγκος 

που εκτός του ότι οριοθετεί σαφέστατα τη χώρα της Χαλκίδας, θα επηρέασε την 

οδική επικοινωνία από τα ανατολικά. Οι απόκρηµνες πλαγιές προς τα νότια αποτελεί 
                                                 
593 Πορτελάνος (1998) 265. Σήµερα το νοτιότερο τµήµα της ανατολικού γκρεµού έχει αφαιρεθεί 
µεγάλο τµήµα από το λατοµείο που λειτούργησε εκεί. Πορτελάνος (1998) 278. Χάρτης ΓΥΣ 
«Ευηνοχώριον» κλίµακα 1:50.000. Ενδιαφέρον όµως παρουσιάζει και η ύπαρξη αρχαίου λατοµείου 
λίγο βορειότερα από το ανατολικό τµήµα της βόρειας οχύρωσης. Από αυτό µάλλον προέρχονταν το 
υλικό για την κατασκευή του τείχους. Κάτι τέτοιο έχει παρατηρηθεί και στη Μακύνεια. Πορτελάνος 
(1998) 278 
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ακόµη και σήµερα το δυσκολότερο τµήµα των οδικών αρτηριών594. Ίσως να υπήρχε 

και στην αρχαιότητα δρόµος που οδηγούσε από τα ανατολικά στην πεδιάδα της 

Χαλκίδας, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο, γιατί σε µεγάλο βαθµό θα 

βοηθούσε και η δια θαλάσσης επικοινωνία.  

 Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι ότι η Χαλκίς βρίσκεται κοντά στο στενό 

του Ρίου – Αντιρρίου. Βέβαια η απόσταση από την ακτή που πλησιάζει περισσότερο 

την Αχαΐα, είναι τόση που δεν επιτρέπει τη συµµετοχή της Χαλκίδος σε κάποιο είδος 

ελέγχου του στενού, οπωσδήποτε όµως θα ήταν χρήσιµη η απόκτηση µιας τέτοιας 

θέσης από τους εκάστοτε κατακτητές της θέσης.  

 

 

Αρχαιολογικά δεδοµένα  

Στην περίπτωση της αρχαίας Χαλκίδας παρατηρείται, όπως έχει αναφερθεί και 

παραπάνω, το παράδοξο ότι για πολλά χρόνια οι µελετητές είχαν συνδέσει την πόλη 

µε τα ερείπια που βρίσκονται πάνω στην ανατολική πλαγιά του βουνού Βαράσοβα 

(αρχαίο Χαλκίς). Ο µόνος σχεδόν από τους παλιότερους που είχε εκφράσει 

διαφορετική άποψη ήταν ο Ρωµαίος που υπέδειξε το λόφο ως την καταλληλότερη 

θέση για τη Χαλκίδα595. Ο Μαστροκώστας επίσης αν και ονοµάζει το λόφο Αγία 

Σωτήρα αναφέρει ότι εκεί βρίσκεται η οµηρική «αγχίαλος» Χαλκίς596. Επίσης η 

νεώτερη έρευνα από ∆ανούς ερευνητές συνέδεσε τη Χαλκίδα και µε το λόφο της 

Αγίας Τριάδας, που βρίσκεται στην πεδιάδα και πολύ κοντά στην ακτή597. Ο 

Παλιούρας που έχει ασχοληθεί µε την περιοχή κάνει λόγω για παράλληλη χρήση και 

των δύο θέσεων από την πόλη της Χαλκίδας598. Μία ακόµα ενδιαφέρουσα άποψη 

έρχεται από τον Πορτελάνο, ο οποίος υποθέτει ότι πρώτη κατοικήθηκε η Αγία 

                                                 
594 Είναι χαρακτηριστικό ότι το τοπωνύµιο που χρησιµοποιείται για το σηµείο αυτό είναι «Κακή 
σκάλα», όπως αναγράφεται στον χάρτη της ΓΥΣ «Ευηνοχώριον» σε κλίµακα 1:50.000. 
595 Ρωµαίος (1916) 46-47. Παραθέτει µάλιστα και πλεονεκτήµατα της θέσης, όπως την πεδινή έκταση 
που περιβάλλει το λόφο, ενώ ταυτόχρονα διερωτάται για το πώς ήταν δυνατό να τοποθετείται η πόλη 
στην Πάγκαλη.  
596 Μαστροκώστας (1960) 195-6 
597 Houby- Nielsen & Moschos (1998) 255.  
598 Αναλυτικότερα ο Α. Παλιούρας αναφέρει ότι η προϊστορική Χαλκίς είχε ιδρυθεί στην ανατολική 
Βαράσοβα (Πάγκαλη), στην κλασική και ελληνιστική όµως φάση της µετέφερε τις θρησκευτικές και 
πολιτιστικές της δραστηριότητες στο λόφο της Αγίας Τριάδας, όπου ύψωσε ιερό και κατασκεύασε 
στάδιο. Παλιούρας (1985) 214, 217 
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Τριάδα599, η οποία όµως λόγω έλλειψης ασφάλειας της θέσης µεταφέρθηκε αργότερα 

στην Πάγκαλη600.  

Αναφορικά µε το χαρακτηρισµό από τον Όµηρο της Χαλκίδας ως «αγχίαλον», 

αυτός δεν µπορεί να αποτελέσει κριτήριο για την επιλογή µιας από τις δύο θέσεις, 

γιατί και οι δύο βρίσκονται πολύ κοντά στη θάλασσα. Επίσης για να επανέλθουµε 

στην αναφορά του Στράβωνα µε τις δύο ονοµασίες που δίνει στην πόλη «Χαλκίς» και 

«Υποχαλκίς», η εξήγηση που µπορεί να δοθεί µε αφορµή τον προβληµατισµό για τις 

δύο θέσεις που αποδίδονται στην πόλη, είναι ότι στην Αγία Τριάδα υπήρχε η Χαλκίς 

και στην Πάγκαλη η Υποχαλκίς, λόγω και της θέσης της κάτω από το όρος Χαλκίς601. 

Η Πάγκαλη βρίσκεται στους πρόποδες της Βαράσοβας, στην νοτιοανατολική 

πλευρά, σε µία στενή (περί τα 200-250µ.) κατηφορική κοιλάδα µε µήκος (800µ.), η 

οποία καταλήγει στη θάλασσα σε ένα µικρό φυσικό λιµάνι. ∆ύο οχυρώσεις είναι 

χτισµένες κάθετα στην κοιλάδα, δηλαδή από Ανατολή προς ∆ύση, µε απόσταση περί 

τα 500 µ. η καθεµία από την άλλη. ∆ηµιουργείται έτσι ένας καλά προφυλαγµένος 

τόπος, τόσο από την ενδοχώρα, όσο και από τη θάλασσα, χρησιµοποιώντας και τις 

πλαγιές της κοιλάδας ως οχύρωση. Ανάµεσα στα δύο οχυρωµατικά τείχη, βρέθηκαν 

αρκετές θεµελιώσεις από αρχαία οικοδοµήµατα.  

Ο λόφος της Αγίας Τριάδας βρίσκεται 1,5 χλµ. ανατολικά από την Πάγκαλη. 

Ο λόφος έχει έκταση περί τα 350Χ200 µέτρα και ύψος περίπου 30 µέτρα από την 

επιφάνεια της θάλασσας. Πάνω σε αυτόν υπάρχει βυζαντινή οχύρωση και κάτω από 

αυτή αρχαία, η οποία περικλείει την κορυφή του λόφου. Οχυρωµατικός περίβολος 

υπάρχει και χαµηλότερα στο λόφο602. Είναι φανερό ότι η κατοίκιση σε αυτό το λόφο 

προϋπέθετε την οχύρωσή του, γιατί ήταν εντελώς έκθετος σε οποιοδήποτε κίνδυνο 

προερχόταν από τη στεριά ή τη θάλασσα.  

  

Το τείχος 

 Αξίζει να γίνει αναφορά στο τείχος της θέσης Πάγκαλη, γιατί µε αυτό έχουν 

ασχοληθεί οι περισσότεροι µελετητές. Το βόρειο τείχος λόγω της καλύτερης 

                                                 
599 Υπάρχουν ενδείξεις για νεολιθική κατοίκηση στο λόφο. Benton (1931-32) 238,239 εικ. 19,20. ο 
Μαστροκώστας αναφέρει λεπίδες οψιανού. Μαστροκώστας (1960) 196. Επίσης Συριόπουλος (1968) 
112 
600 Ακόµη µετά από µια τέτοια µετακίνηση θα ήταν πιθανό στο λόφο να παρέµειναν κάποιο από τους 
κατοίκους, καθώς και τα ιερά και τα δηµόσια κτίρια. Για να στηρίξει την άποψή του αναφέρει ότι στην 
Πάκγαλη δεν υπάρχουν ενδείξεις προϊστορικής κατοίκησης. Πορτελάνος (1998) 292. Κάτι τέτοιο όµως 
δεν ευσταθεί αφού εκεί έχει βρεθεί κεραµική της Νεολιθικής περιόδου. Gazis (1998) 280    
601 Πορτελάνος (1998) 293.  
602 Houby- Nielsen & Moschos (1998) 257 
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κατάστασής του περιγράφηκε και µελετήθηκε από τους ερευνητές στα τέλη του 19ου 

και τις αρχές του 20ου αιώνα603. Το µήκος του υπολογίζεται στα 310 µ. περίπου, ενώ 

έχει σωθεί σε ικανό ύψος για να µελετηθεί η τοιχοδοµία του τείχους. Έτσι έχουµε δύο 

πλευρές στο τείχος, εξωτερική και εσωτερική, µε γέµισα από πέτρες, όχι απαραίτητα 

σε όλο του το µήκος. Το εξωτερικό του τείχους είναι πιο ψηλό από το εσωτερικό, 

λόγω της κλίσης του εδάφους. Το σύστηµα δόµησης είναι ψευδοϊσόδοµο 

τραπεζιόσχηµο. Ακόµη παρατηρούνται δύο πύλες, οι οποίες προφανώς θα έπαιζαν 

σηµαντικό ρόλο στην επικοινωνία της πόλης µε την ενδοχώρα604. Το 

χαρακτηριστικότερο στοιχείο του είναι ορθογώνια ανοίγµατα όµοια µε τις θυρίδες σε 

αθηναϊκά και άλλα υστερότερα τείχη605. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι οι πύργοι 

που ήταν ενσωµατωµένοι στο τείχος, δηµιουργώντας µία σειρά µε πύργους και 

ενδιάµεσα παραπετάσµατα, όπως αυτός που φαίνεται παρακάτω στην κάτοψη και την 

αναπαράσταση του Noak 606 και τη νεώτερη από τον Lawrence607 .  

 
Εικ.29 Αναπαράσταση του βόρειου τείχους και κάτοψη από τον Noak. 

 

                                                 
603 Αξιοσηµείωτο είναι ότι εκτός του Woodhouse και του Noak δεν έχουµε άλλη, νεώτερη απεικόνιση 
του τείχους. Ίσως η κατάσταση του τείχους δεν παρέµεινε το ίδιο καλή ώστε να διατίθεται για 
περαιτέρω έρευνα. 
604 Woodhouse (1897) 110 
605 Noak (1916) 238. Για τα αθηναϊκά Caskey (1910) 309  
606 Ο Πορτελάνος κάνει λόγω για πέντε συνολικά πύργους, δύο στο ανατολικό και τρεις στο δυτικό 
τµήµατα του βόρειου τείχους. Πορτελάνος (1998) 268-277. Η διάταξη, οι διαστάσεις και η θέση των 
ανοιγµάτων των πύργων φανερώνουν την αµυντική λειτουργία των πύργων. Πορτελάνος (1998) 270. 
Επίσης αξιοσηµείωτη είναι η παρουσία αντηρίδων για τη στήριξη του τείχους  
607 Lawrence (1979) 351  
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Εικ.30 Φωτογραφία από το βόρειο τείχος. 

 Το νοτιότερο τείχος ήταν κοίλο, λόγω της διαµόρφωσης του εδάφους και για 

να καλύψει καλύτερα την προστατευόµενη περιοχή. Το µήκος του φτάνει τα 240 

µέτρα και το σωζόµενο ύψος µέχρι πέντε λιθοπλίνθους. Η τοιχοδοµή αποτελείται από 

τραπεζοειδείς λίθους ανισοϋψών στρώσεων και άνισων µεγεθών. Ακόµη και οι 

στρώσεις, λόγω της κλίσης του εδάφους δεν επέτρεπε την απόλυτα οριζόντια διάταξη 

των στρώσεων608. Μία πύλη στο κέντρο του τείχους µε άνοιγµα 3 µέτρων εξασφάλιζε 

την πρόσβαση της πόλης στη θάλασσα. ∆ίπλα στην πύλη υπάρχει ένας πύργος για 

αµυντικούς λόγους609.  

 Η χρονολόγηση των τειχών στην Πάγκαλη θα πρέπει να συνδυαστεί µε την 

ιστορία της θέσης καθώς η πόλη πέρασε από τα χέρια αρκετών κατακτητών, όπως οι 

Κορίνθιοι και οι Αθηναίοι. Η Χαλκίς κατά την περίοδο της κατοχής της από τους 

Κορινθίους, πριν το 457/6 π.Χ.610, είναι πολύ πιθανό να ήταν οχυρωµένη. Η θέση της 

πόλης ήταν σηµαντική για τους Κορινθίους και το πιο λογικό είναι οι Κορίνθιοι να 

την είχαν οχυρώσει για να τη διατηρήσουν. Άλλοι µελετητές τοποθετούν χρονικά τα 

τείχη τον 4ο αιώνα π.Χ.611 

 Επίσης στα τείχη παρατηρούνται διαφορετικές φάσεις τοιχοδοµίας. Το νότιο 

τείχος στο κεντρικό και δυτικό τµήµα του και το ανατολικό τµήµα του βόρειου είναι 

                                                 
608 Πορτελάνος (1998) 265 
609 Πορτελάνος (1998) 266 
610 Scranton (1941) 169. Ο οποίος κάνει λόγο για πιθανή οχύρωση πριν την κατάληψη της πόλης από 
τους Αθηναίους. «kaˆ PelopÒnnhson perišpleusan 'Aqhna‹oi Tolm…dou toà Tolma…ou 
strathgoàntoj, kaˆ tÕ neèrion tîn Lakedaimon…wn ™nšprhsan kaˆ Calk…da Korinq…wn pÒlin 
eŒlon kaˆ Sikuwn…ouj ™n ¢pob£sei tÁj gÁj m£cV ™kr£thsan.» Θουκυδίδης 1,108,5  
611 Ορλάνδος (1959-1960) 315, 316 και Winter (1971) 140. Ober (1992) 166.  
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πρωιµότερα χτισµένα και κατασκευάστηκε µάλλον κατά την κατοίκηση της Χαλκίδας 

από Αθηναίους (457/6 π.Χ.). Τα υπόλοιπα τµήµατα των δύο τειχών ίσως 

κατασκευάστηκαν ή αναδοµήθηκαν όταν ο Επαµεινώνδας χρησιµοποίησε την πόλη 

ως βάση για τις επιχειρήσεις του στην Πελοπόννησο612. 

 

 Η οχύρωση στο λόφο της Αγίας Τριάδας διακρίνεται στο τείχος της 

ακρόπολης, στην κορυφή του υψώµατος, και χαµηλότερα µε δύο οχυρωµατικούς 

περιβόλους. Η οχύρωση της κορυφής σώζεται σε ύψος 5 µέτρων και σε όλη της την 

περίµετρο, τα τείχη έχουν εξωτερική και εσωτερική πλευρά µε γεµίσµατα από χώµα 

και µικρούς λίθους, φτάνοντας σε πλάτος τα 2 µέτρα. Η εικόνα του τείχους δεν είναι 

και η αρχική του, η παλιότερη δόµηση του είχε µεγαλύτερο πλάτος, ενώ διατηρήθηκε 

µόνο η εσωτερική πλευρά του. Το νεώτερο σύστηµα ήταν το ακανόνιστο 

τραπεζιόσχηµο, το ίδιο περίπου µε το παλαιότερο µε τη χρήση όµως µικρότερων 

λίθων613.  

Την εικόνα του τείχους συµπληρώνουν τρεις πύργοι που είναι όλοι 

συγκεντρωµένοι στη βόρεια πλευρά του τείχους. Οι πύργοι αυτοί είναι ορθογώνιοι 

και είναι πιθανόν να έχουν κατασκευαστεί σε θέσεις παλιότερων πύργων, από την 

προηγούµενη φάση της οχύρωσης. Η τοιχοποιία των πύργων είναι ίδια µε αυτή των 

τειχών, ενώ σε αντίθεση µε τους πύργους στην Πάγκαλη τα τοιχώµατά τους έχουν 

δύο πλευρές και γεµίσµατα614. 

 Υπάρχουν και άλλοι δύο οχυρωµατικοί περίβολοι στους πρόποδες του λόφου, 

Οι οποίοι µόλις διακρίνονται από την επιφάνεια του εδάφους. Οι λίθοι τους πιθανώς 

µεταφέρθηκαν από το αρχαίο λατοµείο στην ανατολική Βαράσοβα615. Στη βόρεια 

πλευρά της ακρόπολης, ένας ορθογώνιος πύργος, µέρος του δεύτερου οχυρωµατικού 

περιβόλου, συνδέεται µε την οχύρωση της ακρόπολης µε ένα τείχος. O περίβολος 

αυτός ακολουθούσε µάλλον πορεία παράλληλη µε την ακρόπολη. Στον ίδιο περίβολο 

ανήκαν κατά πάσα πιθανότητα και ευρήµατα που βρέθηκαν στο ίδιο περίπου ύψος 

νοτιοδυτικά του λόφου616. 

 Όπως µαρτυρούν ευρήµατα ακόµη χαµηλότερα στο λόφο, είναι πολύ πιθανό 

να υπήρχε εκεί ένας ακόµη περίβολος ίδιου σχήµατος µε τους άλλους δύο. Οι 

                                                 
612 Πορτελάνος (1998) 286 
613 Πορτελάνος (1998) 293-294 
614 Πορτελάνος (1998) 295 
615 Παλιούρας (1985) 216  
616 Πορτελάνος (1998) 297-298 
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ενδείξεις που έχουµε φανερώνουν την ύπαρξη ηµικυκλικών πύργων, αντίθετα µε τους 

ορθογώνιους του προηγούµενου περιβόλου. Προς τα νότια, το σηµείο που υπάρχει ο 

γκρεµός και κάτω από αυτόν υπολείµµατα ενάλιων κατασκευών, το τείχος µάλλον 

κλείνει. Ο Πορτελάνος ισχυρίζεται ότι το τείχος κλείνει για να προστατεύσει τις 

εγκαταστάσεις αυτές617. Όµως αν γινόταν κάτι τέτοιο δεν θα προστατεύονταν το 

λιµάνι, αλλά ο χώρος πίσω από τα τείχη. 

 

 
Εικ.31 Οι περίβολοι στο λόφο της Αγίας Τριάδας  

 Όλες αυτές οι προσπάθειες οχύρωσης µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι 

κάτοικοι της θέσης αυτής χρειαζόταν επιπρόσθετα µέτρα προφύλαξης, αφού δεν τους 

τα πρόσφερε το γεωφυσικό ανάγλυφο. Ειδικά για τους Κορινθίους, έστω και αν δεν 

ήταν αυτοί οι κατασκευαστές της οχύρωσης, τα τείχη θα ήταν για αυτούς απαραίτητα, 

δεδοµένου ότι επρόκειτο για µία αποικία σε ξένο έδαφος και σε χρόνο που οι 

ιστορικές συγκυρίες εγκυµονούσαν πολλούς κινδύνους για τις πόλεις της Κορίνθου. 

Ωστόσο τα τείχη στην Αγία Τριάδα τοποθετούνται χρονικά περί τον 4ο αιώνα π.Χ.618  

 

Το λιµάνι 

                                                 
617 Πορτελάνος (1998) 299 
618 Σύµφωνα µε τις νεώτερες έρευνες της δανέζικης αρχαιολογικής εταιρείας. Για τα τείχη στην 
Πάγκαλη δίνεται η χρονολόγηση στον ίδιο αιώνα. Dietz & Moschos (1998) 283 
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 Αν και υπήρχε στην Πάγκαλη ένας κατάλληλα διαµορφωµένος χώρος για την 

δηµιουργία λιµανιού δεν έχουµε στοιχεία για κάποια ανθρώπινη επέµβαση εκεί. 

Αντίθετα νότια του λόφου της Αγίας Τριάδας υπήρχαν λιµενικές εγκαταστάσεις, 

όπως λιµενοβραχίονες και αποβάθρα619.  

 

 

Η πόλη 

 Η πόλη της Χαλκίδας ανεξάρτητα από το που τοποθετούνταν στην Πάγκαλη, 

ή στην Αγία Τριάδα, θα περιοριζόταν στα όρια που όριζαν τα τείχη. Για την 

περίπτωση λοιπόν που η Χαλκίς βρισκόταν στην Πάγκαλη620, βρίσκουµε ορισµένα 

ερείπια κτιρίων πέντε τον αριθµό. ∆ύο από τα κτίρια είχαν αρκετά µεγάλες 

διαστάσεις, κάτι που ίσως σήµαινε ότι ήταν δηµόσια κτίρια. Ο αριθµός και η θέση 

που καταλάµβαναν τα κτίρια δε µαρτυρούν πύκνωση στην κατοικηµένη περιοχή 

µεταξύ των τειχών621.  

 Η περίοδος κατοίκησης της περιοχής, στην Πάγκαλη και την Αγία Τριάδα 

καλύπτει ένα ευρύ χρονολογικό φάσµα από την ύστερη Νεολιθική µέχρι και τους 

Βυζαντινούς χρόνους622. Όλη αυτή την περίοδο η κατοίκηση ήταν αδιάλειπτη. Η 

αρχαϊκή πόλη βρισκόταν µάλλον στη δυτική πλαγία του λόφου623. Και δεν 

περιορίζονταν εκεί, αλλά απλωνόταν ίσως µέχρι και την Πάγκαλη. 

 Ο Ρωµαίος στην πρώτη του επίσκεψη στο χώρο της Αγίας Τριάδας και στο 

σύνολο της επιχειρηµατολογίας του για το ότι η πόλη της Χαλκίδας βρισκόταν στην 

Αγία Τριάδα, αναφέρει την ύπαρξη νεκροταφείου µισή ώρα βορειοδυτικά του 

λόφου624. Από τα λίγα ευρήµατα το νεκροταφείο χρονολογείται στους κλασικούς – 

ελληνιστικούς χρόνους625. 

                                                 
619 Paradissis (1974) 37. Οι πληροφορίες όµως που αναφέρει είναι πολύ λίγες, χωρίς να συνοδεύονται 
από κάποιο σχέδιο ή φωτογραφία.  
620 Στην σύγχυση που επικρατεί σχετικά µε το πού είναι τελικά η πόλη της Χαλκίδος θα µπορούσαµε 
να προσθέσουµε την άποψη των Boomeljé & Doorn, ότι στη θέση αυτή δεν βρισκόταν ο οικισµός, 
αλλά λειτουργούσε απλά ως καταφύγιο, η άποψή τους αυτή απορρέει από το γεγονός ότι ο Noak στο 
σχέδιό του για τη θέση δεν παρουσίαζε τα ερείπια των κτιρίων στο εσωτερικό της οχύρωσης. Boomeljé 
& Doorn et alii (1987) 112. Κάτι τέτοιο όµως είναι µάλλον λανθασµένο αφού έχουν βρεθεί 
υπολείµµατα αρχαίων κτηρίων. 
621 Πορτελάνος (1998) 279 
622 Houby-Nielsen & Moschos & Gazis (2000) 247-248. Για την Αγία Τριάδα δεν υπάρχουν ακόµη 
σαφή αρχαιολογικά στοιχεία για την αρχαϊκή πόλη εκεί.  
623 Παλιούρας (1985)214 
624 Ρωµαίος (1916) 46-47. Αναφέρει µάλιστα ότι οι τάφοι αυτοί είχαν ήδη συληθεί. 
625 Moschos (2000) 292 
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 Παρατηρώντας κανείς το δυτικό προσανατολισµό του αρχαίου οικισµού στο 

λόφο της Αγίας Τριάδας, και αφού υπάρχει µεγάλη πιθανότητα ο οικισµός να µην 

περικλειόταν υποχρεωτικά από τους περιβόλους, οι δύο αυτές θέσεις δίνουν την 

αίσθηση ότι αποτελούσαν µία ενότητα. Άρα είναι πολύ πιθανή και εύλογη η 

ταυτόχρονη κατοίκηση των δύο αυτών θέσεων.  

 

Επικράτεια της Χαλκίδας  

 Ο ορισµός της επικράτειας της Χαλκίδας είναι ίσως από τους πιο εύκολους 

ανάµεσα στις άλλες αποικίες τις Κορίνθου, γιατί τόσο τα γεωµορφολογικά στοιχεία 

όσο και οι όµορες πόλεις καθιστούν σαφή τα όριά της. Καταρχήν από δυτικά 

αναµφίβολα το όριο αποτελεί το όρος Χαλκίς. Το ύψος του είναι πολύ µεγάλο και θα 

υπήρχε µεγάλη δυσκολία στο να ελεγχθούν από µία µικρή πόλη όπως η Χαλκίς 

περιοχές και δυτικά από αυτό. Βορειοδυτικά η κοιλάδα που σχηµατίζεται από τα 

βουνά Χαλκίς και Καλιακούδα θα µπορούσε να ανήκει στη Χαλκίδα µέχρι το φυσικό 

όριο του ποταµού Εύηνου. Το όριο αυτό σαφώς δεν θα ήταν αδιαπέραστο, όµως στα 

δυτικά θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας την ύπαρξη της αρχαίας πόλης Καλυδών626, 

η οποία βρισκόταν βόρεια του σηµερινού χωριού Ευηνοχωρίου. Η επικράτεια της 

Καλυδώνας θα έφτανε τουλάχιστον µέχρι το υποτιθέµενο όριο της Χαλκίδας.  

 Στα βόρεια τα όρια έχουν να κάνουν µόνο µε τα φυσικά όρια. Τόσο ο Εύηνος, 

όσο και η οροσειρά που βρίσκεται βορειότερα από αυτόν, δεν αφήνουν περιθώρια 

αµφισβήτησης. Στα βορειοδυτικά τα όρη Ναυπακτίας αποτελούν τα όρια της 

επικράτειας. Το σηµερινό χωριό Τρίκορφο θα πρέπει να θεωρηθεί ως το δυτικότερο 

σύνορο, χωρίς όµως να αποκλείονται και οι παρειές των βουνών, λόγω της οµαλής 

υψοµετρικής αλλαγής. Τέλος από τα δυτικά το όρος Κλόκοβα (αρχαίο Ταφιασσός) 

είναι το φυσικό σύνορο. Επίσης κάτι που επιτείνει την ισχυροποίηση αυτού του 

ορίου, είναι η ύπαρξη της Μακύνειας627 ανατολικά της Κλόκοβας, η οποία θα 

διεκδικούσε και αυτή την έκταση της επικράτειάς της που της αναλογούσε.  

 

Πλεονεκτήµατα της θέσης – Κίνητρα για τους Κορινθίους  

 Τα κίνητρα που ώθησαν τους Κορινθίους να καταλάβουν την αιτωλική 

Χαλκίδα, συνδέονται άµεσα µε τα πλεονεκτήµατα της γεωγραφικής θέσης που 

                                                 
626 Geisau (1919) στ. 1763 
627 Oldfather (1928) στ. 816 
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κατέχει. Από τα κυριότερα θα ήταν η εγγύτητα της πόλης στο στενό του Ρίου628. 

Βέβαια δεν µπορούµε να µιλάµε για έλεγχο του στενού, γιατί για κάτι τέτοιο θα ήταν 

αναγκαία η κατάληψη και της απέναντι όχθης. Η στρατηγική αυτή θέση πάνω στο 

βουνό Βαράσοβα (ή Χαλκίς) επιτρέπει να υποθέσουµε ότι απετέλεσε ενδιάµεσο 

σταθµό στο δρόµο των κορινθιακών πλοίων προς τις κορινθιακές αποικίες της 

βορειοδυτικής Ελλάδας καθώς και της Σικελίας. Επίσης µία άλλη λειτουργία που 

αποδίδεται στις αποικίες είναι η προστασία των πλοίων της µητρόπολης από τους 

πειρατές629. 

 Επιµέρους χωριστά πλεονεκτήµατα προκύπτουν από τις δύο πιθανές θέσεις 

της Χαλκίδας. Για την Πάγκαλη τα δύο κύρια πλεονεκτήµατα είναι αυτό της 

ασφάλειας και της εύκολης πρόσβασης στη θάλασσα. Η ασφάλεια προκύπτει από τη 

µορφολογία του εδάφους και κυρίως από τις δύο βραχώδεις απολήξεις στους 

πρόποδες της Βαράσοβας. Η µεγάλη κλίση της δυτικής πλευρά και ο απόκρηµνος 

βράχος που σχηµατίζεται ανατολικά της θέσης, σε συνδυασµό µε τα βόρεια και νότια 

τείχη, οριοθετούν στο κέντρο µία ασφαλή περιοχή δύσκολα προσπελάσιµη. 

 Ακόµη αυτές οι δύο απολήξεις συνεχίζονται µέχρι και τη θάλασσα 

δηµιουργώντας ένα ασφαλές µικρό λιµάνι. Η πόλη δεν χωρίζεται από το λιµάνι µε 

κάποιο εµπόδιο, αλλά θα υπήρχε ελεύθερη µετακίνηση ανάµεσα σε αυτά τα δύο 

διαµέσου της κεντρικής πύλης του νότιου τείχους. Επίσης εύκολη πρόσβαση στη 

θάλασσα θα είχε η Χαλκίς αν ήταν τοποθετηµένη στο λόφο της Αγίας Τριάδας.  

 Ο λόφος είναι ακριβώς µπροστά στη θάλασσα, παρέχοντας τη δυνατότητα της 

εύκολης πρόσβασης σε αυτή. Ακόµη ο λόφος έχει γύρω του τη µεγάλη και εύφορη 

πεδινή έκταση της κοιλάδας. Εποµένως δεν θα υπήρχε πρόβληµα για την εξάπλωση 

του οικισµού και την άνετη γεωργική καλλιέργεια, η οποία θα εξασφάλιζε επάρκεια 

αγαθών στην πόλη.  

Όµως αυτά τα δύο πλεονεκτήµατα έρχονται σε αντίθεση µε την έλλειψη 

ασφάλειας της τοποθεσίας από εχθρικές επιδροµές, είτε από τη θάλασσα είτε από τη 

στεριά. Το πρόβληµα αυτό οι εκάστοτε κάτοικοι προσπάθησαν να το αντιµετωπίσουν, 

όπως είδαµε µε τρεις οχυρωµατικούς περιβόλους. Το πιο πιθανό είναι ότι εκεί σε 

περίπτωση επίθεσης θα συγκεντρωνόταν ο πληθυσµός που έµενε εκτός τειχών. 

                                                 
628 Αν και εκεί υπήρχε ήδη µια κορινθιακή πόλη το Μολύκριον. 
629 Freitag (2000) σηµ. 282. Ο Kagan χαρακτηρίζει τη Χαλκίδα και το Μολύκρειον ως σταθµούς οι 
οποίοι χρησίµευαν για να αποµακρύνουν τον κίνδυνο των πειρατών.  
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Επίσης στην Αγία Τριάδα παρέχονταν ασφάλεια και λόγω της δυνατότητας οπτικού 

ελέγχου τόσο της πεδιάδας, όσο και της θάλασσας.  

Τα πλεονεκτήµατα και των δύο θέσεων σε συνδυασµό µε τα αρχαιολογικά 

ευρήµατα και στους δύο χώρους οδηγούν στο συµπέρασµα ότι υπήρχε περίπτωση η 

πόλη να καταλάµβανε και τις δύο αυτές θέσεις. Η Πάγκαλη θα µπορούσε να αποτελεί 

καταφύγιο για τους κατοίκους της πόλης, η οποία θα είχε αναπτυχθεί στο λόφο και 

στα περίχωρα της Αγίας Τριάδας. Άλλωστε δεν µας είναι γνωστή άλλη πόλη µεταξύ 

των βουνών Βαράσοβα και Κλόκοβα από τις γραπτές πηγές.  
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Μακύνεια 
 

 Η Μακύνεια έχει αναγνωριστεί ανατολικά του βουνού Κλόκοβα, αρχαία 

Ταφιασσός, σε ένα ύψωµα µεταξύ του σηµερινού χωριού Άνω Μαµάκω και του 

Κάτω Μαµµάκου ή Μαµµάκου που σήµερα ονοµάζεται Μακύνεια630. Στο 

µεγαλύτερο ποσοστό της βιβλιογραφίας, παλαιότερη και σύγχρονη, η Μακύνεια 

καταχωρείται ως κορινθιακή αποικία, ωστόσο η άποψη αυτή ίσως να έχει 

διαµορφωθεί από την αντίληψη ότι η πόλη ακολούθησε µία παρόµοια ιστορική 

εξέλιξη µε το Μολύκρειον631.  

 

Γραπτές πηγές  

 Το όνοµα της πόλης απαντάται στις πηγές σε διάφορους τύπους Μακυνία632, 

Μακύνεια633, Μακύνιον και Μακύνον 634. Οι ιστορικές αναφορές δεν δίνουν 

πληροφορίες για την ίδρυση της πόλης. Η ποικιλία των τύπων που εµφανίζει το 

όνοµα µπορεί να υποδηλώνει το πέρασµα της πόλης από τα χέρια των Λοκρών, των 

Κορινθίων, των Αθηναίων και των Αιτωλών635. Τo αν η Μακύνεια ιδρύθηκε από τους 

Κορινθίους δεν µπορεί να εξακριβωθεί. Ο Bursian εξέφρασε πρώτος την εκτίµηση ότι 

η Μακύνεια ήταν κορινθιακή αποικία636. Το συµπέρασµα αυτό συνήγαγε από το 

γεγονός ότι το Μολύκρειον, που βρίσκεται πολύ κοντά στη Μακύνεια ήταν 

κορινθιακή αποικία637. Ο Στράβων και για τις δύο αυτές πόλεις αναφέρει ότι δεν 

                                                 
630 Woodhouse (1897) 327-8. Oldfather (1928) στ. 816. Lerat (1952) 34, 82-84. Philippson & Kirsten 
(1958) 322. Meyer (1969β) στ. 923. Boomelje & Doorn et alii (1987) 95. Lauffer (1989) 403. Rocchi 
(1999) στ. 762. Πορτελάνος (1998) 304. Παλιότεροι περιηγητές και µελετητές τοποθετούσαν την 
αρχαία Μακύνεια σε άλλες θέσεις όπως στο Οβριόκαστρο, κάτι που µάλλον οφείλεται σε παρανόηση 
από τον Leake. Leake I 111, στους πρόποδες του Ταφιασσού, Bursian (1862) 134, 145, στο 
Κουκιόκαστρο. Pouqueville (1826) 13.  
631 Freitag (2000) 58 σηµ. 293 
632 «Øp�r d� tÁj Molukre…aj TafiassÕn kaˆ Calk…da, Ôrh ƒkanîj Øyhl£, ™f' oŒj pol…cnia 
†druto Makun…a te kaˆ Calk…j, » Στράβων 10,2,4 και «e�q' Ð TafiassÕj tÕ Ôroj, e�ta Makun…a 
pÒlij» Στράβων 10,2,21 
633 «MakÚneia, pÒlij A„twl…aj. Str£bwn dek£tV. tÕ ™qnikÕn MakuneÚj tù koinù tÚpJ. » 
Στέφανος Βυζάντιος  
634 Ο Woodhouse αναφέρει ότι το όνοµα µε αυτή τη µορφή παραδίδεται από τον Αλκαίο «MakÚnou 
te…ch, Zeà 'OlÚmpie· p£nta Fil…ppJ ¢mbat£ calke…aj kle‹e pÚlaj mak£rwn.» Anthologia 
Graeca 9,518. Woodhouse (1897) 329. Εντούτοις ήδη από πολύ νωρίς κάτι τέτοιο έχει απορριφθεί και 
µάλλον ο όρος «MakÚnou» δεν αναφέρεται στην πόλη της Μακύνειας. Oldfather (1928) στ. 817 
635 Woodhouse (1897) 330.  
636 Bursian (1862) 145. Τη θεωρία του Bursian ακολούθησαν και άλλοι µελετητές. Jeffery (1961) 225.  
637 « ™p… te MolÚkreion ™lqÒntej t¾n Korinq…wn m�n ¢poik…an, 'Aqhna…wn d� Øp»koon» 
Θουκυδίδης 3,102 
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ιδρύθηκαν, παρά µόνον µετά την επιστροφή των Ηρακλειδών638, µία ασαφή χρονική 

περίοδο για εµάς. Ο Woodhouse επιχειρώντας να δώσει µία εξήγηση, αναφέρει την 

περίπτωση ο Ελλάνικος και όχι ο Θουκυδίδης να έχει δίκιο ως προς την ίδρυση του 

Μολύκρειου. Ίσως και το Μολύκρειον να ήταν µία πόλη που καταλήφθηκε από τους 

Κορινθίους, όπως η Χαλκίς. Αποµένει λοιπόν η Μακύνεια στο µέσω αυτών των δύο 

πόλεων, η οποία θα µπορούσε να είναι κορινθιακή αποικία, ενώ µετά την ίδρυσή της 

θα ακολουθούσε η κατάληψη της Χαλκίδας και του Μολυκρείου µε απώτερο σκοπό 

τον έλεγχο του Αντιρρίου639.  

 Ο Στράβων τοποθετεί τη Μακύνεια πάνω στο όρος Ταφιασσός 

(Κλόκοβα)640, λίγο παρακάτω όµως αναφέρει ότι η πόλη βρίσκεται µετά τον 

Ταφιασσό641. 

 

Γεωµορφολογικά στοιχεία (χάρτης VI) 

 Η ακριβής θέση της αρχαίας Μακύνειας είναι βορειοδυτικά και σε µικρή 

απόσταση από το οµώνυµο σηµερινό χωριό. Τοποθετείται πάνω σε ένα λόφο ύψους 

180 µέτρων περίπου, γνωστό µε το όνοµα Παλιόκαστρο, λόγω των εµφανών 

αρχαιολογικών καταλοίπων εκεί. Τα κυριότερα στοιχεία της περιοχής αυτής είναι τα 

Ναυπακτιακά όρη, η πεδινή έκταση και η εγγύτητά της στη θάλασσα.  

 Τα Ναυπακτιακά όρη καλύπτουν σχεδόν όλο το χώρο βόρεια της αποικίας. 

Ξεκινώντας από τα δυτικά η Κλόκοβα (1037 µ.) είναι ένας όγκος που δεν άφηνε 

πολλά περιθώρια επικοινωνίας µε τη δύση, χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση να 

υπήρχε κάποιος οδικός άξονας, πρόδροµος του σηµερινού, ώστε να διευκολύνεται η 

επικοινωνία µε τη Χαλκίδα. Από βόρεια οι απολήξεις της οροσειράς δεν είναι 

                                                 
638 « `Ell£nikoj d' oÙd� t¾n perˆ taÚtaj ƒstor…an o�den, ¢ll' æj œti kaˆ aÙtîn oÙsîn ™n tÍ 
¢rca…v katast£sei mšmnhtai, t¦j d' Ûsteron kaˆ tÁj tîn `Hrakleidîn kaqÒdou ktisqe…saj 
Makun…an kaˆ MolÚkreian ™n ta‹j ¢rca…aij katalšgei, ple…sthn eÙcšreian ™pideiknÚmenoj 
™n p£sV scedÒn ti tÍ grafÍ. » Στράβων 10,2,6. Ο Στράβων εδώ αν και παρατηρεί τον Ελλάνικο ότι 
δεν γνωρίζει την ιστορία των πόλεων, δέχεται την αναφορά του πρώτου ότι η Μακύνεια και το 
Μολύκρειον ιδρύθηκαν µετά την επιστροφή των Ηρακλειδών.  
639 Μάλιστα ο Woodhouse παρατηρεί οµοιότητες µεταξύ της τειχοποιίας της Μακύνειας και της 
Χαλκίδας της οποίας τα τείχη µοιάζουν µε κορινθιακά. Woodhouse (1897) 330. Ωστόσο όπως θα 
δούµε παρακάτω οι χρονολογήσεις που έδωσαν σύγχρονοι µελετητές για το τείχος της Μακύνειας 
είναι υστερότερες.  
640 Στράβων 10,2,4 
641 « met¦ d� tÕn EÜhnon tÕ Ôroj ¹ Calk…j, ¿n Calk…an e‡rhken 'Artem…dwroj e�q' ¹ Pleurèn, 
e�q' ¹ `Al…kurna kèmh, … e�q' Ð TafiassÕj tÕ Ôroj, e�ta Makun…a pÒlij, e�ta MolÚkreia » 
Στράβων 10,2,21. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι ο Στράβων δεν έχει επισκεφτεί την Αιτωλία, αλλά 
ανασυνθέτει την εικόνα της από άλλες πηγές (Αρτεµίδωρος) που δε µας έχουν σωθεί. Κάτι τέτοιο 
παρατηρείται και στην περίπτωση της θέσης της Χαλκίδας. 
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απόκρηµνες, καθώς το υψόµετρό τους µεταβάλλεται οµαλά µέχρι τα 300 µέτρα, κάτι 

που σηµαίνει ότι υπήρχαν περιθώρια ανάπτυξης του οικισµού και προς τα βόρεια. 

 Νοτίως και ανατολικά της θέσης της Μακύνειας απλώνεται πεδιάδα που 

φτάνει µέχρι την θάλασσα. Πρόκειται για µία εύφορη έκταση, λόγω των ποταµών 

Κατσάµπα και Λογγιές, ικανή να καλύψει ανάγκες µιας µικρής πόλης στο µέγεθος 

της Μακύνειας. Λόγω ακριβώς αυτής της έκτασης η επικοινωνία προς τα ανατολικά 

ήταν πολύ εύκολη. Το ίδιο εύκολη µε την πρόσβαση προς τον Πατραϊκό κόλπο, 

παρέχοντας τη δυνατότητα της θαλάσσιας επικοινωνίας642.  

 

Το τείχος  

 Η οχύρωση της Μακύνειας µοιάζει µε αυτή του λόφου της Αγίας Τριάδας. 

Το τείχος περιβάλλει το πλάτωµα στην κορυφή του λόφου µε ελλειπτικό σχήµα και 

περίµετρο που φτάνει τα 385 µέτρα. Η οχύρωση δε σώζεται σε καλή κατάσταση, 

αλλά είναι ορατή σε όλη της την περίµετρο. Τα σχέδια που έχουµε για τον περίβολο 

έχουν δοθεί από παλιότερους µελετητές643. Η εικόνα της οχύρωσης συµπληρώνεται 

από οχτώ πύργους και τρεις πύλες644. Το σύστηµα δόµησης των πύργων και του 

τείχους είναι τραπεζιόσχηµο ψευδοϊσόδοµο645.  

 Οι περισσότεροι πύργοι του τείχους είναι σε σηµεία που αλλάζει 

κατεύθυνση το τείχος. Επίσης όλοι σχεδόν οι πύργοι είναι συγκεντρωµένοι στα 

ανατολικά, ο λόγος είναι ότι τα πρανή του λόφου από τα δυτικά είναι απότοµα και 

άρα δυσπρόσιτα για τις εχθρικές επιδροµές. Στα δυτικά του τείχους παρουσιάζονται 

δύο οδοντώσεις στο τείχος οι οποίες παίζουν τον αµυντικό ρόλο πύργων µε πιο 

οικονοµικότερο τρόπο, άλλωστε από αυτή την πλευρά ο κίνδυνος ήταν µικρότερος646.  

 Βόρεια του τείχους υπάρχουν ίχνη ενός λατοµείου από το οποίο είναι πολύ 

πιθανό να προέρχονται οι λίθοι του τείχους.  

 

                                                 
642 Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τους χάρτες «Ευηνοχώριον» και «Ναύπακτος» της ΓΥΣ µε κλίµακα 
1:50.000 
643 Lerat (1952) εικ.1. και Κολώνας (1992-93) σχεδ. 14 
644 Ο Κολώνας αναφέρει τέσσερις πύλες. Κολώνας (1992-93) 82 
645 Πορτελάνος (1998) 305 
646. Ειδικότερα για τις οδοντώσεις τις συναντάµε και σε άλλες οχυρώσεις της Αιτωλίας, όπως στην 
Καλυδώνα. Κολώνας (1992-93) 82 και σηµ. 24 
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Εικ.32 Σχέδιο του Λ. Κολώνα για την ακρόπολη της Μακύνειας  

 

Η πόλη  

 Μέσα στα όρια της οχύρωσης βρέθηκαν υπολείµµατα κτισµάτων πολύ 

κοντά στο βορειοανατολικό τµήµα του τείχους, που θα µπορούσαν να είναι 

βοηθητικά κτίρια ή κτίρια που χρησιµοποιούνταν από ιδιώτες. Σε περιπτώσεις 

κινδύνου το πιο πιθανό είναι να κατέφευγαν οι κάτοικοι που ζούσαν γύρω από το 

λόφο της ακρόπολης, εντός των τειχών. Στο δυτικό τµήµα της οχυρωµένης 

ακρόπολης υπάρχουν ενδείξεις για µία ορθογώνια οικία µε εσωτερική υπαίθρια 

αυλή647, κάτι που µαρτυρά και τη µόνιµη κατοίκηση πάνω στο λόφο.  

 Βορειοανατολικά της ακρόπολης έχουν βρεθεί ένα µικρό θέατρο και ένας 

µικρός ναός, χωρίς όµως να έχουµε πολλά αρχαιολογικά στοιχεία για αυτά. Εκτός 

από αυτά τα κτήρια υπάρχουν και άλλα ίχνη κατασκευών στη βόρεια και 

βορειοανατολική πλαγιά του λόφου648. Οι ενδείξεις αυτές µαρτυρούν µία εξάπλωση 

της πόλης και έξω από τα τείχη της ακρόπολης. Μάλιστα η εξάπλωση αυτή δεν έγινε 

προς τα νότια, όπου υπήρχε περισσότερος χώρος, αλλά φαίνεται ότι οι κάτοικοι 

προτίµησαν µια ασφαλέστερη τοποθεσία, ανάµεσα στην ακρόπολη και όρη. 

∆ιακρίνεται δηλαδή µια επιφύλαξη ως προς την τοποθέτηση οικιών προς τη θάλασσα 

και τους κινδύνους από επιδροµές. Ακόµη η τοποθέτηση των οικιών σε µία τόσο 

                                                 
647 Κολώνας (1992-93) 83 
648 Πορτελάνος (1998) 310 
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συντηρητική θέση σε σχέση µε την πεδιάδα που είχε στη διάθεσή της η πόλη, ίσως 

είχε να κάνει µε το γειτονικό Μολύκριον και τη χώρα που διεκδικούσε και αυτό για 

την πόλη του.  

 

 
Εικ.33 Αεροφωτογραφία του λόφου της Μακύνειας, διακρίνεται το θέατρο και ο ναός  

 

 Η εγγύτητα της πόλης στη θάλασσα καθιστά σχεδόν απαραίτητη την ύπαρξη 

λιµανιού. Πολύ περισσότερο αν δεχτούµε τις υποθέσεις περί ιδρύσεως της πόλης από 

τους Κορινθίους τότε µάλλον θα πρέπει να θεωρηθεί δεδοµένο. Σε όλες τις αποικίες 

των Κορινθίων στη δυτική τουλάχιστον Ελλάδα, ένα από τα βασικά ζητούµενα της 

µητρόπολης ήταν να προσθέσει στη σφαίρα επιρροής της µία ακόµη περιοχή µε 

λιµάνι. Ωστόσο µέχρι σήµερα δεν έχουν έρθει στο φως αρχαιολογικά ευρήµατα που 

να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο649. Το τείχος και η πόλη της Μακύνειας χρονολογούνται 

από την κεραµική στον 3ο αιώνα650.  

 

 

Επικράτεια της Μακύνειας  

 Ο καθορισµός της επικράτειας της Μακύνειας είναι µάλλον εύκολος, λόγω 

του µεγέθους της πόλης, αλλά και της µορφολογίας του εδάφους. Προς τα δυτικά 
                                                 
649 Jeffery (1961) 225 
650 Κολώνας (1992-93) 84 
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υπάρχει το φυσικό όριο της Κλόκοβας, αλλά και η Χαλκίς, η οποία οπωσδήποτε θα 

διεκδικούσε το χώρο που της αναλογούσε. Από τα βόρεια πάλι τα Ναυπακτιακά όρη 

καθορίζουν τη συνοριακή γραµµή της χώρας της αποικίας. Θεωρητικά αυτό το 

σύνορο θα µπορούσε να φτάσει µέχρι το υψόµετρο που η πόλη µπορούσε να ελέγξει.  

 Προς τα ανατολικά η πεδιάδα δε δίνει κάποιο φυσικό σύνορο, το ρέµα 

Λογγιές, ακόµη και αν ο ρούς του διατηρεί µια σταθερή πορεία από την αρχαιότητα, 

µάλλον δε θα αποτελούσε ισχυρό φυσικό σύνορο. Το πραγµατικό σύνορο θα 

αποτελούσε η αρχή της χώρας του Μολύκριου που βρίσκεται σε µικρή απόσταση από 

την αρχαία Μακύνεια (περί τα 3 χιλιόµετρα). Το αν αυτή η απόσταση µοιραζόταν 

εξίσου στα δύο µεταξύ αυτών των πόλεων µάλλον δεν µπορεί να εξαχθεί ως 

συµπέρασµα. Επίσης δεν µπορούµε να γνωρίζουµε αν κατά τη διάρκεια της κατοχής 

αυτών των δύο τοποθεσιών από τους Κορινθίους υπήρχε η ανάγκη χωρισµού της 

πεδιάδας. Ίσως η κοινή πολιτική που ασκούσαν οι Κορίνθιοι σε αυτές τις δύο πόλεις 

να µην απαιτούσε για την κάθε µία πόλη ξεχωριστή χώρα, αλλά από κοινού 

εκµετάλλευσή της. 

 

Πλεονεκτήµατα της θέσης  

 Η θέση αυτή συγκεντρώνει χαρακτηριστικά, τα οποία επιθυµούσαν οι 

Κορίνθιοι από µία αποικία. Η ασφάλεια που παρέχουν οι ορεινοί όγκοι από τα δυτικά 

και τα βόρεια είναι πολύ σηµαντική, για µια αποικία που δεν επιθυµεί πολλές επαφές 

µε το εσωτερικό της ενδοχώρας. Η Κόρινθος µε τη συγκεκριµένη αποικία δεν 

επιθυµούσε την επικοινωνία µε το εσωτερικό της Αιτωλίας, όπως συνέβαινε µε την 

Αµβρακία, το ζητούµενο ήταν η Μακύνεια να αποτελέσει τον ενδιάµεσο σταθµό της 

πορείας των Κορινθίων προς τη ∆ύση. Μέρος αυτής της ασφάλειας θα αποτελούσε 

και ο οπτικός έλεγχος της θάλασσας και της ανατολικής πεδινής έκτασης, από όπου 

δεν υπήρχαν φυσικά προστατευτικά εµπόδια.  

 Η πρόσβαση στην πόλη από τη θάλασσα είναι πολύ εύκολη. Το ίδιο εύκολη 

είναι και η επικοινωνία µε την άλλη κορινθιακή αποικία, το Μολύκριον, το οποίο 

απέχει λίγα χιλιόµετρα ανατολικά της Μακύνειας. Η µικρή αυτή απόσταση µεταξύ 

των δύο πόλεων θα σήµαινε και αλληλοϋποστήριξη µεταξύ τους, σε περιπτώσεις 

κινδύνου. Η τόσο κοντινή όµως απόσταση δηµιουργεί και ένα εύλογο ερώτηµα, γιατί 

οι Κορίνθιοι επέλεξαν να καταλάβουν δύο θέσεις, που βρισκόταν τόσο κοντά. Μία 

από αυτές, το Μολύκριον θα ήταν αρκετή για τον έλεγχο της µιας άκρης του στενού. 

Ίσως η Μακύνεια να έπαιζε ένα ενισχυτικό ρόλο στην παρουσία των Κορινθίων στην 
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περιοχή του στενού.                                   . 
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Μολύκριον 
 

 Το Μολύκριον ταυτίζεται σήµερα µε την περιοχή του Αντιρρίου651. Αποτελεί 

το δυτικότερο στήριγµα της Κορίνθου στην Αιτωλία και ίσως το σηµαντικότερο από 

πλευράς στρατηγικής θέσεως. Αναµφίβολα µε µια πρώτη µατιά στο χάρτη το στενό 

του Ρίου – Αντιρρίου είναι το ελκυστικότερο στοιχείο για την κορινθιακή µητρόπολη 

που επιθυµούσε τη δηµιουργία µιας επιπλέον αποικίας.  

 

Γραπτές πηγές  

 Το όνοµα της πόλης απαντάται µε διάφορες µορφές: Μολύκρειον652, 

Μολύκριον653, Μολύκρεια654 ή Μολυκρία655. Η ονοµασία άλλωστε του σηµερινού 

Αντιρρίου προέρχεται από το δεύτερο όνοµα που συνόδευε το Μολύκριον στις πηγές. 

Έτσι έχουµε από το Θουκυδίδη το «tÕ `R…on tÕ MolukrikÕn»656 και από το 

Στράβωνα το «MolÚkrion `R…on»657. Ο όρος «Ρίο» είναι κοινός και για το ακρωτήριο 

που βρίσκεται στην πελοποννησιακή ακτή658. Είναι προφανές λοιπόν από αυτές τις 

αναφορές ότι το Μολύκριον βρισκόταν κοντά στο ακρωτήριο του Αντιρρίου, αφού 

χρησιµοποιούνταν το όνοµά του κατ’ αυτό τον τρόπο.  

                                                 
651 Oldfather (1933) στ. 34. Fiehn (1933) στ. 39. Meyer (1969γ) στ. 1403. Lauffer (1989) 440. Rocchi 
& Dietrich (2000) στ. 351.  
652 «™p… te MolÚkreion ™lqÒntej t¾n Korinq…wn m�n ¢poik…an, 'Aqhna…wn d� Øp»koon, 
aƒroàsin.» Θουκυδίδης 3,102,2 
653 «taàt£ te d¾ parÇnese kaˆ ¤ma tÕn ™j MolÚkrion ™k Naup£ktou ploàn kaqhg»sato 
aÙto‹j» Παυσανίας Περιηγ. 5,3,6 
654 «toà d' `HsiÒdou tÕn nekrÕn eÙqÝj ¢pÕ gÁj Øpolaboàsa delf…nwn ¢gšlh prÕj tÕ `R…on kat¦ 
t¾n MolÚkreian ™kÒmize.» Πλούταρχος Sept. Sap. Conv. xix. «kaˆ ¹ MolÚkreia d' ™stˆ kat¦ tÕ 
'Ant…rrion, A„twlikÕn pol…cnion.» Στράβων 9,4,8. «`Ell£nikoj d' oÙd� t¾n perˆ taÚtaj ƒstor…an 
o�den, ¢ll' æj œti kaˆ aÙtîn oÙsîn ™n tÍ ¢rca…v katast£sei mšmnhtai, t¦j d' Ûsteron kaˆ 
tÁj tîn `Hrakleidîn kaqÒdou ktisqe…saj Makun…an kaˆ MolÚkreian ™n ta‹j ¢rca…aij 
katalšgei, ple…sthn eÙcšreian ™pideiknÚmenoj ™n p£sV scedÒn ti tÍ grafÍ. » Στράβων 10,2,6. 
«Met¦ d� 'Akarnan…an A„twl…a ™stˆn œqnoj, kaˆ pÒleij ™n aÙtÍ e„sˆn a†de·Kaludën, 
`Al…karna, MolÚkreia·» Σκύλαξ 35 
655 « Óti m�n g¦r oƒ pa‹dej toà GanÚktoroj Kt…menoj kaˆ ”Antifoj œfugon ™j Molukr…an ™k 
Naup£ktou » Παυσανίας Περιήγ. 9,31,6. «kat¦ d� toÝj aÙtoÝj kairoÝj Ð tîn 'Acaiîn 
naÚarcoj ™xodeÚsaj e„j Molukr…an, Âken œcwn oÙ polÝ le…ponta tîn ˜katÕn swm£twn. » 
Πολύβιος Ιστορ. 5,94,8.  «Molukr…a, pÒlij A„twl…aj. Str£bwn dek£tV. Qoukud…dhj deutšrv 
MolÚkreion aÙt¾n kale‹, EÙfor…wn d� Molukr…an aÙt»n fhsi. tÕ ™qnikÕn MolÚkrioj kaˆ 
qhlukîj kaˆ oÙdetšrwj. kaˆ MolÚkrissa kaˆ Molukri£j. lšgetai kaˆ MolukrieÚj. 'Ark£dioj 
d� Molukra…ouj fhs….» Στέφανος Βυζάντιος. Το όνοµα της πόλης δείχνει προελληνικό 
Στεργιόπουλος (1939) 115 και τοποθετήσεις άλλων µελετητών 115-6.  
656 «paršpleuse d� kaˆ Ð Form…wn ™pˆ tÕ `R…on tÕ MolukrikÕn  kaˆ ærm…sato œxw aÙtoà 
nausˆn e‡kosin » Θουκυδίδης 2,86,2 
657  Στράβων 8,2,3 
658 « tù `R…J tù 'Acaϊkù » Θουκυδίδης 2,26,4 
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Στις µυθολογικές αφηγήσεις το Μολύκριον συνδέεται µε το ακρωτήριο και 

µάλιστα στο µύθο των Ηρακλειδών αποτελεί το δρόµο προς την Πελοπόννησο. 

Ενδιαφέρον στο µύθο παρουσιάζει ότι το µαντείο των ∆ελφών θεωρεί το στενό του 

Ρίου - Αντιρρίου και όχι τον ισθµό της Κορίνθου ως δρόµο προς την 

Πελοπόννησο659. Ακόµη µία παράδοση που έχει να κάνει µε το Μολύκριον σχετίζεται 

µε το θάνατο του Ησιόδου, ο οποίος δολοφονήθηκε από τους Κτίµενο και Άντιφο, 

γιους του Γανύκτορος. Οι δολοφόνοι πέταξαν το πτώµα στην θάλασσα και πήγαν από 

τη Ναύπακτο στο Μολύκριο660, όπου και δικάστηκαν, όταν εκεί ξεβράστηκε το σώµα 

του Ησίοδου661.  

Η λοκρική αρχικά πόλη662 πέρασε διαδοχικά από τα χέρια Κορινθίων, 

Αθηναίων και τέλος των Αιτωλών. Η ίδρυση της πόλης από την Κόρινθο είναι ένα 

γεγονός αποδεκτό από µέρος µόνο των γραπτών πηγών663. Άλλες πηγές τοποθετούν 

την ίδρυση της πόλης σε παλιότερους χρόνους664. Οι απόψεις των µελετητών για το 

πότε οι Κορίνθιοι ίδρυσαν ή αποίκισαν το Μολύκριον διίστανται. Παλιότεροι 

µελετητές έχουν την άποψη ότι η Κόρινθος έδειξε το ενδιαφέρον της για την περιοχή 

ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ.665, ενώ άλλοι νεώτεροι στα µέσα του 7ου αιώνα π.Χ.666, 

όταν δηλαδή ιδρύονται οι περισσότερες αποικίες µε τις οποίες ασχολείται η ανά 

χείρας εργασία. Όµως υπάρχει και η άποψη οι Κορίνθιοι να έδειξαν ενδιαφέρον για 

το Μολύκριον κατά τον 5ο αιώνα π.Χ., λόγω του ανταγωνισµού στην περιοχή µε την 

Αθήνα667.  

                                                 
659 Παυσανίας 2,7,6. 8,5,6. Freitag (2000) 59 σηµ. 295 όπου και η σχετική βιβλιογραφία για 
τονχρησµό.  
660 Παυσανίας 9,31,6 
661 «toà d' `HsiÒdou tÕn nekrÕn eÙqÝj ¢pÕ gÁj Øpolaboàsa delf…nwn ¢gšlh prÕj tÕ `R…on kat¦ 
t¾n MolÚkreian ™kÒmize. » Πλούταρχος Sept. sap. con. 162E. και «`HsiÒdou d� kat¦ kairÕn 
aÙtÕj ¹m©j, … qal£ssV diaferÒmenon ¢r£menoi delf‹nej, ›teroi par' ˜tšrwn ™kdecÒmenoi 
proqÚmwj, e„j tÕ `R…on ™kqšntej œdeixan ™sfagmšnon.» Πλούταρχος De sol. anim. 984D. Και για 
τους δύο µύθους Freitag (2000) 59-60 και σηµ. 295-298 
662 «'OlÚkrai, pÒlij perˆ NaÚpakton. `Ekata‹oj perihg»sei EÙrèphj. tÕ ™qnikÕn 'Olukra‹oj.» 
Στέφανος Βυζάντιος. Oldfather (1933) στ. 34 
663 Θουκυδίδης 3,102,2.  
664 Στράβων 10,2,6. Η περίοδος της µετακίνησης των Ηρακλειδών τοποθετείται αναµφίβολα πριν την 
περίοδο της αποικιοκρατικής δράσης των Κυψελιδών.  
665 Oldfather (1933) στ. 37. Klaffenbach IG IX I2, 3, IX 
666 Salmon (1984) 213. Βορειότερα από το Μολύκριον, στη Βλαχοµάνδρα, έχει βρεθεί µία επιτύµβια 
επιγραφή που έχει χρονολογηθεί τον 7ο αιώνα π.Χ. Η επιγραφή είναι γραµµένη µε το κορινθιακό 
αλφάβητο, κάτι που δείχνει την επιρροή της Κορίνθου στην περιοχή. Ρωµαίος (1916) 46. Oldfather 
(1933) στ. 37.  
667 Η Salmon υποθέτει ότι ο κατάληψη του Μολυκρίου από τους Κορινθίους έγινε τη δεκαετία του 450 
π.Χ. Salmon (1984) 277 και σηµ. 24, 278  
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Ως προς το µέγεθος της πόλης οι πληροφορίες από τις πηγές δεν είναι 

συγκεκριµένες. Ο Στράβων αναφέρεται στο Μολύκριον µε τον όρο «πολίχνιον»668 

ενώ σε άλλους συγγραφείς απαντάται ως «πόλις»669. ∆ύο παρατηρήσεις µπορούν να 

εκφραστούν για το µέγεθος της πόλης. Σε µία τόσο στρατηγική θέση ακόµη και αν 

αρχικά υπήρχε µια µικρή πόλη θα είχε µια γρήγορη εξέλιξη και ανάπτυξη ως προς 

τον αριθµό των κατοίκων της. Από την άλλη βέβαια η πόλη πέρασε από τα χέρια 

πολλών κατακτητών, κάτι που πιθανόν επηρέαζε αρνητικά τον αριθµό των κατοίκων. 

Ιδιαίτερα βέβαια, την περίοδο της λειτουργίας του Μολυκρίου ως αποικίας των 

Κορινθίων, η µητρόπολη θα ενίσχυε την αποικία της σε µία περιοχή πολύ χρήσιµη 

για αυτή και παράλληλα µία τοποθεσία που δεν υπήρχε άλλη µεγάλη αποικία για να 

την στηρίξει670.  

Οι γραπτές πηγές δεν καλύπτουν την περίοδο που µας ενδιαφέρει, την 

κατάληψη ή τον αποικισµό της πόλης από τους Κορινθίους. Το κυρίαρχο γεγονός µε 

το οποίο ασχολούνται οι αρχαίοι συγγραφείς είναι η κατάληψη του Μολυκρίου από 

τους Αιτωλούς, οι οποίοι µε τη βοήθεια σπαρτιατικών δυνάµεων, των οποίων 

ηγούνταν ο Ευρύλοχος, καταλαµβάνουν τη Ναύπακτο και κατόπιν το Μολύκριον671. 

Η ενέργεια αυτή τοποθετείται το 426 π.Χ.672, πρωτύτερα την πόλη κατείχαν οι 

Κορίνθιοι και ακολούθως οι Αθηναίοι, γεγονότα για τα οποία η µόνη συγκεκριµένη 

                                                 
668 Στράβων 9,4,8 
669 Στέφανος Βυζάντιος  
670 Το Μολύκριο, παρά την αναφορά αυτή από το Στράβωνα, δε µπορεί να θεωρηθεί περίπτωση σαν το 
Σόλλιον ή τη Χαλκίδα, για τις οποίες είχαµε περισσότερες αναφορές για το µέγεθος τους, γιατί το 
Μολύκριο φαίνεται να αποτελούσε την ισχυρότερη αποικία των Κορινθίων στην αιτωλική ακτή. 
671 Απορίας άξιο είναι γιατί ο Ευρύλοχος, αφού κατέλαβε στη σειρά τη Ναύπακτο και το Μολύκριο, 
δεν προχώρησε και προς τη Μακύνεια, ενώ προχώρησαν προς την περιοχή της Αιολίδας, δηλαδή στην 
Πλευρώνα και την Καλυδώνα. Θουκυδίδης 3,102,5. ο Woodhouse αποδίδει σε γεωγραφικούς λόγους 
την κίνηση αυτή. Εξηγεί ότι τα στρατεύµατα δεν ακολούθησαν την παράκτια οδό, λόγω των 
δυσκολιών που ενδεχοµένως συναντούσαν στο στενό πέρασµα από το όρος Κλόκοβα, αλλά 
ακολούθησαν µια διαδροµή µέσα από την ενδοχώρα. Η διαδροµή διασχίζει τα υψώµατα, στα 
ανατολικά της Βέλβινας για να φτάσει στο δρόµο δίπλα στον Φιδάρη, σηµερινό Εύηνο, και από εκεί 
στην Καλυδώνα, που βρισκόταν στη δυτική ακτή του ποταµού. Woodhouse (1897) 328. Η άποψη αυτή 
όµως δεν λαµβάνει υπόψη της ότι οι δυσκολίες και η χρονική καθυστέρηση θα ήταν µεγαλύτερες 
ακολουθώντας αυτή την διαδροµή, λόγω του ορεινού εδάφους από όπου θα έπρεπε να περάσουν. Ίσως 
οι σύµµαχοι να πέρασαν από τη Μακύνεια και τη Χαλκίδα και να προσπάθησαν να τις καταλάβουν, µε 
άγνωστο αποτέλεσµα, χωρίς όµως η προσπάθειά τους αυτή να καταγράφηκε από τους αρχαίους 
συγγραφείς.  
672 «prosecèrhsan. genÒmenoi d' ™n tÍ Naupakt…v kaˆ oƒ A„twloˆ ¤ma ½dh prosbebohqhkÒtej 
™dÇoun t¾n gÁn kaˆ tÕ pro£steion ¢te…ciston ×n eŒlon· ™p… te MolÚkreion ™lqÒntej t¾n 
Korinq…wn m�n ¢poik…an, 'Aqhna…wn d� Øp»koon, aƒroàsin.» Θουκυδίδης 3,102,3. « oƒ A„twloˆ 
di¦ t¾n n…khn ™parqšntej, kaˆ proslabÒmenoi Lakedaimon…wn triscil…ouj stratiètaj, 
strateÚsantej ™pˆ NaÚpakton, katoikoÚntwn ™n aÙtÍ tÒte Messhn…wn, ¢pekroÚsqhsan. met¦ 
d� taàta strateÚsantej ™pˆ t¾n Ñnomazomšnhn Molukr…an eŒlon t¾n pÒlin.» ∆ιόδωρος 
Σικελιώτης 12,60,3 



 159

αναφορά είναι για τις φιλικές σχέσεις Αθήνας µε το Μολύκριον, κάτι που φαίνεται 

από την ανεµπόδιστη χρήση του λιµανιού της πόλης από τον Φορµίωνα673.  

 

Η ακριβής θέση  

 Από τον Στράβωνα έχουµε την πληροφορία ότι το Μολύκριο βρισκόταν πολύ 

κοντά στον Ταφιασσό674. Το σύνολο των γραπτών πηγών (περιλαµβανοµένου και του 

Στράβωνα) παρουσιάζουν το Μολύκριον να βρίσκεται κοντά στο Αντίρριο675. 

Ωστόσο η απόσταση αυτή δεν θα πρέπει να θεωρηθεί πολύ µικρή, ο Πολύβιος 

αναφερόµενος σε γεγονότα του 217 π.Χ., δίνει την εντύπωση ότι το Μολύκριο και το 

Αντίρριο δεν ταυτίζονταν ως θέσεις676. 

Σύµφωνα µε αρχαιολογικά στοιχεία το Μολύκριον καταλάµβανε δύο 

τοποθεσίες, µία η ακρόπολη, και η πόλη όπως αυτή εκτεινόταν έξω από τα τείχη της 

ακρόπολης. Η θέση αυτή πρέπει να αναζητηθεί στο πλάτωµα του βουνού Ελληνικόν, 

3 χλµ. βόρεια του σηµερινού χωριού Μολύκρειον και 2 χλµ. νοτιοδυτικά του µικρού 

χωριού Βέλβινα. Ο δρόµος που οδηγεί στην ακρόπολη της αρχαίας πόλης ξεκινά από 

τα δυτικά του βουνού και φτάνοντας στην κοιλάδα του χωριού Αγραπιδόκαµπου, από 

εκεί ένας δασικός δρόµος οδηγεί στην κορυφή της ακρόπολης (ύψος 503,9µ.). Άλλος 

ένας δρόµος µέσα από το χωριό Βέλβινα, από ένα δρόµο που ανεβαίνει από τα 

ανατολικά του βουνού677.  

Ξεκινώντας από την ακρόπολη πρώτος ο Woodhouse την εντόπισε στο 

κάστρο, το επονοµαζόµενο Ελληνικό678. Η ακρόπολη θα πρέπει να τοποθετηθεί στο 

Ελληνικό, νοτιοανατολικά από το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία, όπου συναντιόνται 

οι δύο δρόµοι. Πρόκειται για ένα επίµηκες πλάτωµα µε άξονα βόρεια βορειοδυτικά-

                                                 
673 «paršpleuse d� kaˆ Ð Form…wn ™pˆ tÕ `R…on tÕ MolukrikÕn  kaˆ ærm…sato œxw aÙtoà 
nausˆn e‡kosin, aŒsper kaˆ ™naum£chsen. Ãn d� toàto m�n tÕ `R…on f…lion to‹j 'Aqhna…oij,» 
Θουκυδίδης 2,86,3 
674 «klhqšntoj A„twlikoà Øp�r d� tÁj Molukre…aj TafiassÕn kaˆ Calk…da, Ôrh ƒkanîj 
Øyhl£» Στράβων 10,2,4. Όµως ο Στράβωνας, όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι πολύ πιθανό να µην είχε 
επισκεφτεί την περιοχή, κάτι που φαίνεται και στην σύγχυση στην οποία περιέρχεται όταν αναφέρει τις 
απόψεις Αρτεµίδωρου και Απολλόδωρου για την σειρά των πόλεων στην αιτωλική ακτή.   
675 Πολύβιος 5,94,7. «kaˆ ¹ MolÚkreia d' ™stˆ kat¦ tÕ 'Ant…rrion» Στράβωνας 9,4,8., αλλά και 
«e�ta MolÚkreia kaˆ plhs…on tÕ 'Ant…rrion » 10,2,21. Πλουταρχος Sept. sap. con. 162E. Πλίνιος 
ΗΝ 4,2. «Kaˆ ·…on mšn, fhsi, lšgomen ¤pan Ôrouj ¢krwt»rion, „d…wj d� tÕ MolÚkrion. » Φώτιος 
Bibl. Cod. 279 534a 18-19.  «`R…on, pÒlij Mess»nhj À 'Aca�aj. kaˆ ¥llh A„twl…aj, ¿ kaˆ 
MolukrikÒn ™kale‹to.» Στέφανος Βυζάντιος  
676 «kat¦ d� toÝj aÙtoÝj kairoÝj Ð tîn 'Acaiîn naÚarcoj ™xodeÚsaj e„j Molukr…an, Âken 
œcwn oÙ polÝ le…ponta tîn ˜katÕn swm£twn. aâtij d' Øpostršyaj œpleuse prÕj C£lkeian, 
tîn d' ™kbohqhs£ntwn ™kur…euse dÚo makrîn plo…wn aÙt£ndrwn œlabe d� kaˆ kšlhta perˆ tÕ 
`R…on A„twlikÕn  »Πολύβιος 5,94,7-8. Fraser (1954) 250. 
677 Πορτελάνος (1998) 311-312 
678 Woodhouse (1897) 324 
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νότιο νοτιοανατολικά, στο νότιο τµήµα παρατηρείται µία διεύρυνση του 

πλατώµατος679.  

 Η πόλη εκτεινόταν και εκτός της ακροπόλεως προς τα βορειοανατολικά, από 

το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία µέχρι το πλάτωµα της ακροπόλεως680.  

 

Γεωµορφολογικά στοιχεία (χάρτης VI) 

 Η περιοχή όπου τοποθετείται το Μολύκριον έχει πολλά κοινά στοιχεία µε την 

περιοχή της Μακύνειας, µε ιδιαίτερη έµφαση βέβαια στο στενό του Ρίου – Αντιρρίου. 

Έτσι λοιπόν και εδώ τα Ναυπακτιακά όρη, η µεγάλης έκτασης πεδιάδα και η 

εγγύτητα µε τη θάλασσα αποτελούν τα κυρίαρχα στοιχεία. Στα βόρεια της θέσης 

υπάρχει µία οροσειρά, ένας µεγάλος ορεινός όγκος, ο οποίος φτάνει σε αρκετά 

µεγάλο ύψος, κάτι που αποκλείει την επικοινωνία µε την ενδοχώρα. 

 Η πόλη είχε στη διάθεσή της µια µεγάλη πεδιάδα, στην οποία θα µπορούσε να 

αναπτυχθεί ο οικισµός. Η πεδινή έκταση είναι εύφορη λόγω µικρών ρευµάτων που 

υπάρχουν. Η καλλιέργεια της έκτασης αυτής, θα ήταν αρκετή για να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες της πόλης.  

 Ιδιαίτερης σηµασίας, ακόµη και σήµερα, είναι το στενό, το οποίο χωρίζει 

νοητά τον Κορινθιακό από τον Πατραϊκό κόλπο. Πρόκειται για το σηµείο που η 

απόσταση µεταξύ της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας είναι η µικρότερη. 

Είναι λοιπόν λογικό να δίνεται στο ακρωτήριο του Αντιρρίου µεγάλη σηµασία, αφού 

εκεί βρίσκεται η συντοµότερη δίοδος προς την Πελοπόννησο, για τη δυτική Ελλάδα.  

Εκτός όµως από το στενό υπάρχει στη θέση η δυνατότητα της εύκολης 

πρόσβασης προς τη θάλασσα, λόγω της µικρής απόστασης από αυτή. Ανατολικά ή 

δυτικά από το ακρωτήριο, οι ακτές προσφέρονται για τον ελλιµενισµό πλοίων και τη 

δηµιουργία λιµανιού. Ωστόσο παρόλο που η τοποθεσία δεν είναι εντελώς 

αφύλακτη681, οι ισχυροί άνεµοι που πνέουν κατά τους χειµερινούς µήνες δεν 

επιτρέπουν την ασφαλή προσάραξη των πλοίων, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.  

 

Η ακρόπολη  

 Η ακρόπολη του Μολυκρίου στο βουνό Ελληνικό διέθετε οχυρωµατικό 

περίβολο, ο οποίος περιέκλειε έκταση εµβαδού 14 στρεµµάτων. Το µήκος της 

                                                 
679 Πορτελάνος (1998) 313 
680 Πορτελάνος (1998) 316-317 
681 Τα Ναυπακτιακά όρη από βόρεια και τα όρη της Αχαΐας από τα νότια. 
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σωζόµενης σήµερα οχύρωσης είναι 365 µέτρα. Το έδαφος του πλατώµατος ήταν 

ψηλότερο στο νότιο τµήµα του682. Το βόρειο τµήµα του ήταν οµαλότερο και εκεί θα 

πρέπει να υπήρχε η πύλη του τείχους, προσανατολισµός που συµφωνεί και µε την 

τοποθέτηση της πόλης στα βόρεια της ακρόπολης. Η πύλη δεν θα µπορούσε να 

τοποθετηθεί δεξιά ή αριστερά, λόγω του ότι οι πλαγιές ήταν απότοµες683. Το τείχος 

σώζεται σε κάποια σηµεία σε ύψος ενός µέτρου. Το σύστηµα δόµησης σύµφωνα µε 

τον Ορλάνδο είναι «ακανόνιστον ισοδοµικόν»684. Η πορεία της οχύρωσης δεν 

εµφανίζει γωνίες και δεν περιλαµβάνει πύργους, αλλά σχηµατίζει καµπύλη, όπου 

χρειάζεται για την αλλαγή πορείας685. 

 Στα όρια των τειχών έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί ένας ναός και µία στοά, 

στο βόρειο και οµαλότερο τµήµα του πλατώµατος της ακροπόλεως. Ο ναός ήταν 

αφιερωµένος µάλλον στον Ποσειδώνα686 και χρονολογείται µέχρι τα τέλη του 5ου 

αιώνα π.Χ.687. Ο ναός εκτιµάται ότι δεν τελείωσε ποτέ και σε αυτή την άποψη 

συντελεί και η ύπαρξη µιας στοάς, χτισµένη παράλληλα µε το ναό. Η στοά λόγω της 

ευτελούς κατασκευής της και της πολύ µικρής απόστασης από το ναό θεωρείται ότι 

ήταν ένα πρόχειρο εργαστήριο για την κατασκευή του ναού και η παραµονή της εκεί 

αποδεικνύει ότι ο ναός έµεινε ηµιτελής688. 

 Ακόµη δύο κτίσµατα έχουν εντοπιστεί στην ακρόπολη. Το ένα στο ψηλότερο 

κεντρικό σηµείο του πλατώµατος, είναι µάλλον ένας µικρός ναός, που στη βόρεια 

πλευρά του υπάρχει ένας βωµός. Βορειοανατολικά του ναού εντοπίζεται άλλο ένα 

ορθογώνιο κτήριο. Η συγκέντρωση τόσων κτηρίων και ναών στην ακρόπολη µας 

επιτρέπει την υπόθεση ότι εκεί υπήρχαν και άλλα δηµόσια κτήρια, καθώς και η 

Αγορά της πόλης689.  

 

                                                 
682 Πορτελάνος (1998) 313 
683 Ορλάνδος (1922-25) 57 
684 Ορλάνδος (1922-25) 56 
685 Ο Ορλάνδος λέει ότι αυτό οφείλεται στην οικονοµία υλικού και εργασίας. Ορλάνδος (1922-23) 313 
686 «oƒ pa‹dej toà GanÚktoroj Kt…menoj kaˆ ”Antifoj œfugon ™j Molukr…an ™k Naup£ktou di¦ 
toà `HsiÒdou tÕn fÒnon kaˆ aÙtÒqi ¢seb»sasin ™j Poseidîna ™gšneto [tÍ Molukr…di] sf…sin ¹ 
d…kh» Παυσανίας 9,31,6. και «oƒ d� 'Aqhna‹oi katadièxantej kaˆ naàj dèdeka labÒntej toÚj te 
¥ndraj ™x aÙtîn toÝj ple…stouj ¢nelÒmenoi ™j MolÚkreion ¢pšpleon, kaˆ tropa‹on 
st»santej ™pˆ tù `R…J kaˆ naàn ¢naqšntej tù Poseidîni ¢necèrhsan ™j NaÚpakton. » 
Θουκυδίδης 2,84,5. Ορλάνδος (1922-25) 55. Ωστόσο οι αναφορές αυτές δίνουν την εντύπωση ότι το 
ιερό βρισκόταν πολύ κοντά στο Αντίρριο. 
687 Ορλάνδος (1922-25) 62 
688 Ορλάνδος 1922-25) 63 
689 Πορτελάνος (1998) 316. Από τον Ορλάνδο αναφέρονται και επιγραφές που έχουν βρεθεί στην 
ακρόπολη. Ορλάνδος (1922-25) 63-64 
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Εικ.34 Κάτοψη της ακρόπολης από τον Α. Ορλάνδο 

 

Η πόλη 

 Θα περίµενε κανείς η πόλη του Μολυκρίου να βρίσκεται στην πεδινή έκταση 

του Αντιρρίου. Σε αυτή την αίσθηση συµβάλουν και οι γραπτές πηγές, οι οποίες δεν 

δίνουν µια ξεκάθαρη εξήγηση για το που βρισκόταν η πόλη του Μολυκρίου. 

Αντίθετα, η αναφορά του σε σχέση µε το Αντίρριο ενισχύει τις υποθέσεις για την 

τοποθέτησή του χαµηλά κοντά στο ακρωτήριο. 

 Ωστόσο τα αρχαιολογικά ευρήµατα δε δείχνουν, ακόµη τουλάχιστον, κάτι 

τέτοιο. Η αναφορά του Ορλάνδου ότι τα δύο µεσαιωνικά κάστρα σε Ρίο και Αντίρριο 

ήταν χτισµένα πάνω σε αρχαία θεµέλια690, όµως εκτός από αυτά δεν υπάρχουν άλλα 

αρχαιολογικά ευρήµατα στην περιοχή. Είναι πολύ πιθανό ωστόσο να υπήρχε µία 

εγκατάσταση σε µία πεδιάδα µε ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη ενός οικισµού. 

Όµως αν η πόλη δεν βρίσκονταν εκεί, πού θα πρέπει να αναζητηθεί; 

 Ο Woodhouse στην περιγραφή που έδωσε για την τοποθεσία, ανέφερε ότι στο 

δρόµο για την ακρόπολη, το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία ήταν χτισµένο από 

αρχαίες λιθοπλίνθους. Στο µονοπάτι προς τα νότια, συνάντησε πολλά αρχαία 

αναλήµµατα και λιθοπλίνθους λαξευµένους για να φιλοξενήσουν στήλες. Η κορυφή 

του υψώµατος, στην οποία εφάπτεται το µονοπάτι είναι ένα στενό πλάτωµα, το οποίο 

καλύπτει συστάδα από θάµνους691. Ωστόσο παρά τις δυσκολίες που εµφανίζονται, 

λόγω της βλάστησης έχουν εντοπιστεί ευρήµατα στην ανατολική βορειοανατολική 

πλευρά του υψώµατος, τα οποία φανερώνουν ότι η πόλη εκτεινόταν νότια του 

Προφήτη Ηλία και βορειοδυτικά της ακρόπολης. Επιπλέον στην κορυφή του 

                                                 
690 Ορλάνδος (1922-25) 55 
691 Woodhouse (1897) 324 
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υψώµατος βρέθηκε ένας λιθοσωρός από αρχαίες λιθοπλίνθους, που φανερώνει την 

ύπαρξη ενός µεγάλου κτηρίου ή ενός µεγάλου τάφου692. 

 Ανατολικά αυτού του υψώµατος στο δρόµο που εφάπτεται σε αυτό και οδηγεί 

προς το εκκλησάκι, ο Πορτελάνος διέκρινε στην άκρη του δρόµου ένα τµήµα αρχαίου 

αναλήµµατος. Το εύρηµα αυτό τον οδήγησε στο συµπέρασµα ότι ίσως να πρόκειται 

για τµήµα της οχύρωσης της πόλης. Νοτιότερα εντοπίστηκαν και άλλα τµήµατα και 

σε κάποιο σηµείο διακρίνεται η χαλαρή, ακανόνιστη τραπεζιόσχηµη δόµηση. Ακόµη 

νοτιότερα κάποια ερείπια δείχνουν την ύπαρξη µιας πύλης και ενός πύργου693. 

Ωστόσο αυτό που έχει περισσότερη σηµασία σε αυτή την περιοχή, από την ακριβή 

καταγραφή της πορείας του τείχους, που ούτως ή άλλως περιέχει µεγάλη δόση 

υποθέσεων, είναι η επιλογή του τόπου για την ίδρυση της πόλης. 

 Η επιλογή της ακρόπολης είναι µάλλον επιτυχηµένη, γιατί µια πόλη σε µία 

τόσο στρατηγική θέση χρειαζόταν έναν ασφαλή χώρο, όπου θα κατέφευγαν οι 

κάτοικοι σε περιπτώσεις εχθρικών επιδροµών. Αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι η πόλη θα 

πρέπει να αναζητηθεί σε τόσο µεγάλο υψόµετρο και σε µεγάλη απόσταση από το 

ακρωτήριο. Ίσως αυτό που ο Πορτελάνος περιέγραψε ως την πόλη του Μολυκρίου, 

να πρόκειται για µία προέκταση της ακροπόλεως. Έστω και αν τα αρχαιολογικά 

ευρήµατα δεν µας βοηθούν θα πρέπει να θεωρήσουµε πιο πιθανή την τοποθέτηση της 

πόλης στην πεδινή έκταση, λίγο βορειότερα του ακρωτηρίου.  

 Εξάλλου από τις πόλεις που έχουν µέχρι τώρα ερευνηθεί ως αποικίες της 

Κορίνθου βλέπουµε ότι οι πόλεις έχουν µια στενή σχέση µε τη θάλασσα, κάτι που 

ήταν το κυρίως ζητούµενο για την Κόρινθο. Αξιοσηµείωτο πάντως είναι ότι 

µικρότερες πόλεις, όπως η Μακύνεια είναι χτισµένη σε ένα χαµηλό λόφο και όχι σε 

µεγάλο υψόµετρο, όπως θα µπορούσε694 να είναι. Το Μολύκριον θα είχε ασφαλώς σε 

όλες τις φάσεις της ιστορίας του, στα χέρια οποιουδήποτε από τους κατακτητές του, 

µεγαλύτερη δύναµη από τις υπόλοιπες αιτωλικές πόλεις, που εξετάζονται εδώ. Άρα 

δεν συνέτρεχε τόσο σοβαρός λόγος στο να µην εκµεταλλευθεί άµεσα την πεδιάδα του 

Αντιρρίου, µε την απευθείας ίδρυση της πόλης εκεί.  

 

Το λιµάνι 

                                                 
692 Πορτελάνος (1998) 317 
693 Πορτελάνος (1998) 317-318 
694 Υπάρχει βορειότερα της θέσης το ύψωµα Παλιολήµερο µε ύψος (516µ.) αντίστοιχο µε αυτό στο 
οποίο τοποθετείται η πόλη του Μολυκρίου.  
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 Για το λιµάνι του Μολυκρίου δεν έχουν εντοπιστεί αρχαιολογικά ευρήµατα. 

Όµως θα πρέπει να θεωρηθεί σίγουρη η ύπαρξή695 του κοντά στο ακρωτήριο, είτε 

δυτικά στον Πατραϊκό κόλπο, είτε ανατολικά στον Κορινθιακό.  

 Σχετικά µε την παράκτια περιοχή του Μολυκρίου, υπάρχει µία πολύ 

ενδιαφέρουσα µελέτη µε τη γεωµορφολογική εξέλιξη της. Με τη λήψη 

αεροφωτογραφιών γεωλόγοι και αρχαιολόγοι κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι στην 

αρχαιότητα δυτικά του ακρωτηρίου υπήρχε ένας όρµος, ο οποίος δεν είναι ορατός 

σήµερα696. Σε αυτή την κοιλότητα θα πρέπει να τοποθετηθεί το λιµάνι του 

Μολυκρίου.  

 

 
Εικ.36 Αεροφωτογραφία της σηµερινή ακτογραµµής του Αντιρρίου  

 

 

                                                 
695 Ο Φορµίων χρησιµοποίησε το λιµάνι. «paršpleuse d� kaˆ Ð Form…wn ™pˆ tÕ `R…on tÕ 
MolukrikÕn  kaˆ ærm…sato œxw aÙtoà nausˆn e‡kosin, aŒsper kaˆ ™naum£chsen. Ãn d� toàto 
m�n tÕ `R…on f…lion to‹j 'Aqhna…oij,» Θουκυδίδης 2,86,3 
696 Οι ακτογραµµές του Κορινθιακού και Πατραϊκού κόλπου έχουν υποστεί αλλαγές. Liritzis & 
Miserlis & Rigopoulos (1983) 201 
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Εικ.36 Οι διαφορές στην ακτογραµµή του Αντιρρίου 

 Το λιµάνι της πόλης θα είχε το χαρακτήρα πορθµείου, όχι µόνο για το 

εµπόριο, αλλά και για στρατιωτικούς σκοπούς, αφού η απόσταση από την 

Πελοπόννησο ήταν σε αυτό το σηµείο µικρότερη. Επίσης το µέγεθος του λιµανιού θα 

ήταν αρκετά µεγάλο, ώστε να εξυπηρετεί πολεµικούς στόλους697. Λογικό θα ήταν ένα 

τέτοιο λιµάνι να προσελκύσει όχι µόνο τους Κορινθίους, οι οποίοι επιθυµούσαν οι 

αποικίες τους να έχουν άµεση σχέση µε τη θάλασσα, αλλά και από τους άλλους 

κατακτητές της. 

 

Επικράτεια του Μολυκρίου  

 Η επικράτεια της θέσης οριοθετείται µάλλον εύκολα από τα βόρεια και τα 

νότια της θέσης. Από τα βόρεια υπάρχουν ορεινοί όγκοι που δεν επιτρέπουν τον 

έλεγχο παρά ενδιάµεσα στις ορεινές απολήξεις που φτάνουν µέχρι την πεδιάδα. Από 

βόρεια και σε όλη την πεδιάδα µέχρι τη θάλασσα δεν υπάρχουν φυσικά εµπόδια, 

ώστε µπορεί να θεωρηθεί ενιαία η περιοχή. 

 Από τα δυτικά το όριο της πόλης δεν µπορεί να καθοριστεί από το φυσικό 

ανάγλυφο. Η χώρα της γειτονικής Μακύνειας ασφαλώς θα έπαιξε σηµαντικό και 

καθοριστικό ρόλο για τη χάραξη του συνόρου της επικράτειας του Μολυκρίου, αν το 

σύνορο αυτό υπήρχε. Η απόσταση µεταξύ των δύο αυτών πόλεων ήταν µικρή και 

χωρίς την ύπαρξη ενός φυσικού ορίου είναι αρκετά πιθανό οι πόλεις αυτές να είχαν 

αναπτύξει στενότερες σχέσεις, ώστε να µην υπάρχουν διαχωριστικές γραµµές στις 

επικράτειές τους. 

 Ανατολικά και νοτιοανατολικά του Μολυκρίου υπήρχε χώρος ελεύθερος από 

φυσικά εµπόδια για τον έλεγχο της περιοχής. Πρόβληµα όµως θα αποτέλεσε η 

µεγαλύτερη όµορη πόλη Ναύπακτος, η οποία θα διεκδικούσε µεγαλύτερη έκταση. 

Εντούτοις το όριο της επικράτειας του Μολυκρίου µάλλον θα πρέπει να τοποθετηθεί 

στο µισό της απόστασης από τη Ναύπακτο, γιατί η δεύτερη είχε τη δυνατότητα 

εξάπλωσης στο δέλτα του Μόρνου.  

 

Πλεονεκτήµατα της θέσης  

 Η θέση του Μολυκρίου είναι η πιο πλεονεκτική από τις υπόλοιπες 

κορινθιακές αποικίες στην αιτωλική ακτή. Το στενό του Ρίου – Αντιρρίου είναι 

                                                 
697 Για αναφορές από τις πηγές που φανερώνουν τη χρήση του λιµανιού και µετά την περίοδο της 
κορινθιακής επιρροής. Freitag (2000) 67 σηµ. 333 
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βέβαια το κυρίαρχο στοιχείο, στο οποίο οφείλεται και ο µεγάλος αριθµός κατακτητών 

που επιδίωξαν να έχουν στην κατοχή τους το Μολύκριον. Η σηµασία να κατείχε µια 

δύναµη το στενό δεν έχει να κάνει τόσο µε τον έλεγχο που θα ασκούσε στη διέλευση 

των πλοίων, γιατί δεν είχε στην κατοχή της και το αντικρινό ακρωτήριο, όσο για το 

ότι το στενό αποτελούσε σηµείο περάσµατος από τη Στερεά στην Πελοπόννησο. Άρα 

τα ακρωτήρια θα είχαν µεγάλη σηµασία λόγω του ελέγχου που ασκούσαν σε αυτούς 

που διέσχιζαν το στενό. 

 Ο οπτικός έλεγχος εκτός από το ακρωτήριο µπορούσε να ασκηθεί και από την 

ακρόπολη της πόλης και µάλιστα µε περισσότερη ασφάλεια για τους παρατηρητές. 

Από το Ελληνικό, οι Μολυκριείς είχαν οπτική επαφή µε την πεδινή έκταση που 

εκτείνονταν µπροστά τους, µε το στενό, αλλά και απέναντι µε τις αχαϊκές ακτές. Έτσι 

η πόλη µπορούσε να αντιληφθεί πιθανές εχθρικές επιθέσεις και να έπραττε ανάλογα.  

 Τέλος η πεδιάδα που απλωνόταν από τους πρόποδες του Ελληνικού µέχρι τις 

ακτές στους δύο κόλπους εκατέρωθεν του ακρωτηρίου, έδινε τη δυνατότητα στην 

πόλη να αναπτυχθεί. Επίσης η έκταση είναι µεγάλη και εύφορη, ώστε µπορούσε να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες µιας πόλης, αν και σηµαντικά έσοδα για την πόλη θα 

προέρχονταν από το εµπόριο.  
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Χρονολόγηση ίδρυσης των αποικιών  
 

 Οι περισσότερες πληροφορίες για το χρόνο ίδρυσης των αποικιών αντλούνται 

από τις γραπτές πηγές, όµως αυτό δε σηµαίνει ότι όλες συµφωνούν, αφού η 

αξιοπιστία τους εξαρτάται από τη χρονική απόσταση µε τα γεγονότα, αλλά και τις 

πηγές που ο αρχαίος συγγραφέας χρησιµοποίησε.  

 Η πλειοψηφία των γραπτών πηγών αναφέρει µόνο ότι οι οικιστές των 

αποικιών ήταν Κορίνθιοι. Ειδικότερα είναι αποδεκτό ότι στις αρχαίες γραπτές 

µαρτυρίες οι κυριότερες αποικίες των Κορινθίων, όπως η Αµβρακία, η Λευκάδα και 

το Ανακτόριο, φέρονται να έχουν ιδρυθεί µε ευθύνη του Κύψελου. Αναλυτικότερα οι 

συγγραφείς αυτοί είναι ο Νικόλαος ∆αµασκηνός698, ο Στράβων699, ο Σκύµνος700 και ο 

Αντονίνος701. Η µόνη πηγή κατά την οποία ο Περίανδρος φαίνεται να είναι ο ιδρυτής 

των αποικιών, είναι ο Πλούταρχος702, κάτι που θα άλλαζε τη χρονολόγηση ιδρύσεώς 

τους.  

Ο Oberhummer703 προτείνει ότι η ίδρυση των πόλεων έγινε κατά την περίοδο 

του Κύψελου, προς το τέλος της τυραννίας του. Η πρότασή του αυτή στηρίζεται σε 

µία επιγραφή704 που αφορούσε στην Κέρκυρα, η οποία πήρε µέρος στη ναυµαχία που 

διεξήχθη κοντά στον Άραχθο. Ο Oberhummer υπέθεσε ότι η Αµβρακία δεν είχε 

ιδρυθεί µέχρι τότε και ότι η Κέρκυρα προσπαθούσε να ιδρύσει δικές της αποικίες 

στην περιοχή. Έτσι λοιπόν έχοντας αποδεχτεί µια πρώιµη χρονολόγηση για την 

                                                 
698 «e‡j te ¢poik…an ™xÁge toÝj m¾ f…louj, Ópwj ¨n ·´on ¥rcoi tîn loipîn· œpemye d� e‡j te 
Leuk£da kaˆ 'AnaktÒrion, o„kist¦j aÙtîn Pul£dhn kaˆ 'Eci£dhn t£xaj, pa‹daj aÙtoà 
nÒqouj·»Νικόλαος ∆αµασκηνός Ιστορία Exc. de ins fr. 58,48-50 
699 «Kor…nqioi d� pemfqšntej ØpÕ Kuyšlou kaˆ GÒrgou taÚthn te katšscon t¾n ¢kt¾n kaˆ 
mšcri  
toà 'Ambrakikoà kÒlpou proÁlqon, kaˆ ¼ te 'Ambrak…a  sunJk…sqh kaˆ 'AnaktÒrion, kaˆ tÁj 
cerron»sou diorÚxantej tÕn „sqmÕn ™po…hsan nÁson t¾n Leuk£da, kaˆ metenšgkantej t¾n 
N»riton ™pˆ tÕn tÒpon, Öj Ãn pot� m�n „sqmÕj nàn d� porqmÕj gefÚrv zeuktÒj, me-twnÒmasan 
Leuk£da» Στράβων. 10,2,8 
700 «Met¦ toÝj MolottoÝj d' 'Ambrak…a Korinq…wn ¥poikÒj ™stin õkisen d' Ð Kuyšlou aÙt¾n 
prÒteron pa‹j GÒrgoj e�t' 'AmfilocikÒn --'En tÍ paral…v d' œst' 'AnaktÒrion pÒlij· taÚthn d' 
'Akarn©nšj te kaˆ Kor…nqioi ¢pókisan· metšpeita d' 'Akarnan…a Leuk¦j m�n ™n prètaij, 

Korinq…wn kt…sij,» Σκύµνος Ad Nicod. 453-465 
701 «to‹j prÕj 'Hpeirètaj, GÒrgon d� tÕn ¢delfÕn Kuyšlou kat¦ toÝj aÙtoà crhsmoÝj laÕn 

œpoikon ¢gage‹n e„j 'Ambrak…an ™k Kor…nqou, Fala…kJ d� turannoànti tÁj pÒlewj » 
Αντωνινος Λιβεράλις  4,4 
702 «ésper oÙd' 'Apollwn…an oÙd' 'AnaktÒrion oÙd� t¾n Leukad…wn cerrÒnhson õkoun ¨n 
“Ellhnej, e„ Per…androj ™kol£sqh m¾ met¦ polÝn crÒnon.» Πλούταρχος 552,Ε,6-8 
703 Oberhummer (1887) 74-75 
704 Πρόκειται για τη στήλη του Αρνιάδα. Dittenberger (1897)178 no 868 
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επιγραφή (630 π.Χ.), χρονολογεί την ίδρυση των αποικιών τα τελευταία χρόνια της 

τυραννίας του Κύψελου.  

Ο Domingo – Forasté δίνει την εξήγηση, ότι στο κείµενο του Πλουτάρχου δεν 

υπάρχει απευθείας αναφορά στο θέµα της ίδρυσης της Λευκάδας και του Ανακτορίου 

από τον Περίανδρο, αλλά το πρόβληµα εντοπίζεται στην αναφορά του κειµένου ότι η 

Απολλωνία ιδρύθηκε κατά την τυραννία του Περίανδρου705. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι 

ύστερα από προσεκτική µελέτη των συµφραζόµενων του κειµένου το συµπέρασµα 

που µπορεί να εξαχθεί είναι ότι ο Περίανδρος ήταν εµπλεγµένος στη στρατιωτική 

υπεράσπιση της Απολλωνίας, της Λευκάδας και του Ανακτορίου, απέναντι στη 

επίθεση των Καρχηδονίων706. Έτσι µάλλον δε θα πρέπει να αναφερόµαστε σε αυτό το 

εδάφιο για την περίοδο ίδρυσης των αποικιών. 

 Στις αρχαίες πηγές που θέλουν την ίδρυση κατά τη διάρκεια της τυραννίας του 

Κύψελου, εντοπίζεται ένα πρόβληµα που έχει απασχολήσει πολλούς µελετητές. 

Πρόκειται για τη χρονολόγηση της τυραννίας, θέµα που δε µπορεί να αναλυθεί 

εκτενώς σε αυτή την εργασία707. Η χρονολόγηση πάντως που είναι γενικά παραδεκτή 

είναι  657-625 π.Χ.708 

Τα νοµίσµατα θα µπορούσαν να αποδειχθούν βοηθητικά στην προσπάθεια 

µας να χρονολογήσουµε την ίδρυση των αποικιών αυτών από την Κόρινθο µε 

µεγαλύτερη ακρίβεια. Όµως, όπως έχει επισηµάνει ο Kraay, η εισαγωγή των 

νοµισµάτων στην Κόρινθο θα πρέπει να έγινε κατά τη διάρκεια της τυραννίας του 

Περίανδρου, και µάλιστα τα τελευταία δέκα ή δεκαπέντε χρόνια της τυραννίας του709. 

Αλλά αν ανατρέξουµε και σε πιο πρόσφατη βιβλιογραφία, υιοθετείται η χρονολόγηση 

των µέσων του 6ου αιώνα π.Χ. για τα πρωιµότερα νοµίσµατα της Κορίνθου710. Έτσι 

δεν είναι δυνατό να στηριχθούµε στα νοµίσµατα, τα οποία εµφανίζονται στη 

µητρόπολη αρκετά αργότερα από την περίοδο που µας ενδιαφέρει, ακόµη 

περισσότερο στις αποικίες, στις οποίες η εµφάνιση κορινθιακών νοµισµάτων θα 

γινόταν αργότερα στα πλαίσια των σχέσεων της µε τη µητρόπολη. 

                                                 
705 Domingo – Forasté (1988) 9-10 
706 Domingo – Forasté (1988) 11 
707 Για τη συζήτηση και την παλιότερη βιβλιογραφία που αφορά στο θέµα της χρονολόγησης της 
τυραννίας του Κύψελου. Domingo – Forasté (1988) 11 σηµ. 19 
708 Domingo – Forasté (1988) 16 
709 Kraay (1976) 79 
710 Domingo – Forasté (1988) 16 σηµ. 48 
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Παράγοντες που ώθησαν τον Κύψελο να ιδρύσει αποικίες 
 

 

 Οι λόγοι που οδήγησαν τυράννους, στην προκειµένη περίπτωση τον Κύψελο 

να ιδρύσουν αποικίες ποικίλουν. Καταρχήν η όλη διαδικασία θα πρέπει να ιδωθεί ως 

µέρος της ικανοποίησης επίδοξων οικιστών, αλλά µέσω αυτής της ικανοποίησης 

µπορεί να διαµορφώνεται η επιδίωξη άλλων στόχων. Αυτή η επιδίωξη µπορεί να 

επιτευχθεί µε την επιλογή των θέσεων που θα εγκατασταθούν.  

 Το πρώτο κίνητρο είναι ο «ιµπεριαλισµός», όπως προτείνει ο Graham711, 

όµως οι µόνες αποικίες που είχαν καθαρά τέτοιο σκοπό είχαν ιδρυθεί αργότερα από 

την Αθήνα και τη Σπάρτη για να εξασφαλίσουν τις ήδη εκτεταµένες αυτοκρατορίες 

τους. Οι αποικίες της Κορίνθου δεν θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 

αποτέλεσµα των επεκτατικών βλέψεων της µητρόπολης. Οι µετέπειτα σχέσεις των 

αποικιών µε τη µητρόπολη και η συµπεριφορά των αποικιών δε δικαιολογούν µια 

επεκτατική πολιτική. Επίσης απόδειξη αποτελεί ότι οι αποικίες δεν έκαναν επιθετικές 

κινήσεις για την επέκταση της επικράτειάς τους, ούτε προσπάθησαν να επέµβουν σε 

πόλεις στην ενδοχώρα. 

 Στα πλαίσια της εµπορικής δραστηριότητας µερικές αποικίες κατείχαν καίριες 

θέσεις, οι οποίες λόγω της γεωγραφικής τους θέσης είχαν ενεργή ανάµειξη στο 

εµπόριο. Έτσι η Αµβρακία που βρισκόταν στο ανατολικό άκρο του Αµβρακικού 

κόλπου, αποτελούσε πέρασµα για το δρόµο προς την Ήπειρο712. Η Λευκάδα είναι 

φανερό ότι λόγω του καναλιού είχε τον έλεγχο του εµπορίου στο δρόµο για την 

Αδριατική. Το Ανακτόριο, από την άλλη θα εξασφάλιζε την είσοδο του Αµβρακικού 

κόλπου. Μια επίσης πιθανή άποψη που δεν αποκλείεται να συµπορεύεται µε τις άλλες 

είναι ότι το σύνολο των αποικιών (συµπεριλαµβανοµένου της Επιδάµνου και της 

Απολλωνίας) θα παρείχαν ασφάλεια για τις προµήθειες µετάλλων713 της Κορίνθου 

από τα µεταλλεία της στην ενδοχώρα της Ηπείρου. Στον κορινθιακό κόλπο επίσης 

υπήρχαν αποικίες της Κορίνθου, επί της αιτωλικής γης, µε κυριότερο το Μολύκριον 

να καταλαµβάνει τη σηµαντικότερη θέση.  

                                                 
711 Graham (1983) 30-34 
712 Philippson & Kirsten II1 118 
713 Ως προς τη χρήση των µετάλλων Μπορεί η νοµισµατοποιία να άρχισε στην Κόρινθο µισό αιώνα 
µετά το θάνατο του Κύψελου, ωστόσο είναι αρκετά τα αφιερώµατα των Κυψελιδών στους ∆ελφούς, 
την Ολυµπία και όχι µόνο. Domingo-Forasté (1988) 19-20 
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 Η οµαλή διεξαγωγή του εµπορίου θα αποτελούσε σαφώς ένα καλό κίνητρο 

για την ίδρυση των αποικιών. Από την άλλη οι εµπορικές σχέσεις µε τη ∆ύση έχουν 

αρχίσει ήδη έναν αιώνα πριν την ίδρυση των αποικιών. Επιπλέον µε την ίδρυση των 

αποικιών δεν είναι σίγουρο ότι υπήρξε κάποιο όφελος (υλικό). Μάλλον θα πρέπει να 

αναζητηθούν και άλλού τα αίτια που οδήγησαν στην εγκατάσταση κορινθίων 

αποίκων στη δυτική Ακαρνανία.  

 Μία άλλη λιγότερο πιθανή αιτία ίδρυσης των αποικιών ήταν η αµυντική 

λειτουργία αυτών κατά τις επιθέσεις των πειρατών. Ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι η 

Κόρινθος κατά την περίοδο της τυραννίας της αντιµετώπισε την πειρατεία714. Παρόλα 

αυτά ο Κύψελος προφανώς δεν θα στηριζόταν στις τρεις αυτές αποικίες, οι οποίες 

ήταν και οι µεγαλύτερες της περιοχής, για να καταστείλει την πειρατεία. Μία από τις 

αποικίες θα επαρκούσε, αν βέβαια είχε ικανή δύναµη, να εξασφαλίσει τον ήσυχο 

πλου των πλοίων και την προστασία των γύρω περιοχών. 

 Επίσης οι εσωτερικές πολικές συνθήκες της Κορίνθου θα αποτέλεσε ασφαλώς 

ένα ακόµη κίνητρο για το κύµα του δεύτερου αυτού αποικισµού. Ήταν µία καλή 

ευκαιρία για τον Κύψελο να αποµακρύνει τους πολιτικούς του αντιπάλους και να 

διατηρήσει την ηρεµία στην πόλη του715.  

                                                 
714 «. ™peid» te oƒ “Ellhnej m©llon œplJzon, t¦j naàj kths£menoi tÕ lVstikÕn kaqÇroun, kaˆ 
™mpÒrion paršcontej ¢mfÒtera dunat¾n œscon crhm£twn prosÒdJ t¾n pÒlin. » Θουκυδίδης 
1,13,1-5 
715 « e‡j te ¢poik…an ™xÁge toÝj m¾ f…louj, Ópwj ¨n ·´on ¥rcoi tîn loipîn· œpemye d� e‡j te 
Leuk£da (7) kaˆ 'AnaktÒrion, o„kist¦j aÙtîn Pul£dhn kaˆ 'Eci£dhn t£xaj, pa‹daj aÙtoà 
nÒqouj· toÝj d� Bakci£daj fugadeÚsaj ™d»meuse t¦j oÙs…aj aÙtîn.» Νικόλαος ∆ασκηνός fr. 
58,47-51 
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Το κορινθιακό αποικιακό καθεστώς  
 

Η ενασχόληση µε τη σχέση των κορινθιακών αποικιών µε τη µητρόπολή τους 

αποτελεί ουσιαστικά µια συζήτηση µεταξύ των µελετητών που έχει ξεκινήσει από τον 

Kahrstedt. Ο ίδιος αναπτύσσει τη βασική του θέση σχετικά µε τις αποικίες και τη 

στηρίζει µε επιχειρήµατα, µερικά από τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω µε τη 

µορφή κριτικής από άλλους µελετητές. Κύρια ιδέα των επιχειρηµάτων του είναι ότι οι 

κάτοικοι των αποικιών ήταν ισότιµοι και δεν διέφεραν σε τίποτα από τους κατοίκους 

της µητρόπολης716. 

 Ο Hampl αναφέρθηκε στον Kahrstedt και ασκώντας κριτική κάποια από τα 

επιχειρήµατά του717, καταλήγει σε ένα διαφορετικό συµπέρασµα: ότι οι αποικίες 

αποτελούσαν ξεχωριστά κράτη, αλλά η Κόρινθος ήταν η κάτοχος των εδαφών718. Την 

άποψη του Hampl συµµερίζεται και ο Gschnitzer719. Ο Will επίσης ακολουθεί αυτή 

τη λογική και δέχεται το συµπέρασµα του Kahrstedt720. 

Προκειµένου να εξαχθούν κάποια συµπεράσµατα για το χαρακτήρα των 

σχέσεων της µητρόπολης µε τις αποικίες της, θα πρέπει να αναζητηθούν οι µαρτυρίες 

για το πολιτικό καθεστώς των αποικιών. Οι πηγές αυτές θα µπορούσαν να είναι τριών 

ειδών. Από τις αρχαίες πηγές, από όπου αντλούνται πληροφορίες για την πολιτική 

φύση των αποικιών, από τα νοµίσµατα, αλλά και από τις εκφράσεις που 

χρησιµοποιήθηκαν από τους αρχαίους συγγραφείς για να περιγράψουν τις αποικίες.  

Ο Graham προσπαθεί να εντοπίσει σφάλµατα στα επιχειρήµατα του 

Kahrstedt. Ένα παράδειγµα είναι ότι ο Kahrstedt µε αφορµή χωρίο του Θουκυδίδη721 

αναφέρει ότι οι κερκυραίοι οικιστές στο Ανακτόριο, είχαν διατηρήσει την 

Κερκυραϊκή τους υπηκοότητα άρα συνάγεται κατ’ αυτόν το συµπέρασµα ότι οι 

κορίνθιοι οικιστές, οι οποίοι ίδρυσαν από κοινού το Ανακτόριο µε τους Κορινθίους, 

είχαν κορινθιακή υπηκοότητα.722 Όµως κατά τον Graham το εδάφιο αναφέρεται 

                                                 
716 Kahrstedt (1922) 359,360 
717 Επισηµαίνει ότι ο Kahrstedt συγχέει τη σηµασία του όρου Κορίνθιοι στα χωρία του Θουκυδίδη. 
Έτσι λοιπόν προσδίδει στο «Κορινθίους» πολιτική χροιά αντί για τη σηµασία που φαίνεται ότι είναι 
πιο σωστή για την περίπτωση, δηλαδή την εθνική. «kaˆ ™kpšmyantej [Korinq…ous] aÙtoˆ 
'Akarn©nej o„k»toraj ¢pÕ p£ntwn œscon tÕ cwr…on.» Θουκυδίδης 4, 49, 1  
718 Hampl (1939) 41,42 
719 Gschnitzer (1958) 131 
720 Will (1955) 522 
721 « kaˆ tîn Kerkura…wn Ñktakos…ouj m�n o‰ Ãsan doàloi ¢pšdonto» Θουκυδίδης 1,55,1 
722 Kahrstedt (1922) 359 
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στους αιχµαλώτους Κερκυραίους από τη ναυµαχία στα Σύβοτα και όχι στους 

κατοίκους του Ανακτορίου, κάτι που φαίνεται από τα συµφραζόµενα του κειµένου723. 

Ωστόσο όταν αναφέρεται η ενεργή ανάµειξη µιας από τις αποικίες, 

αποστέλλοντας πλοία, σε ναυµαχίες που αφορούσαν τη µητρόπολη, αυτό αποτελεί 

από µόνο του ως πράξη µία ένδειξη ισχυρού δεσµού µεταξύ της πόλης και της 

µητρόπολης. Σε τέτοιες ενέργειες συµµετείχαν µεν οι ισχυρότερες των αποικιών, που 

ταυτόχρονα όµως ήταν στενά συνδεδεµένες µε την Κόρινθο. ∆ηλαδή δε συµµετείχαν 

ισχυρές πόλεις, που θα µπορούσαν να διαθέσουν δυνάµεις, για τις οποίες όµως 

έχουµε απλώς υποψίες ότι ασκήθηκε ένα είδος επιρροής από την Κόρινθο προς αυτές, 

όπως οι Οινιάδες. 

Επίσης από τις γραπτές πηγές πληροφορούµαστε για τον τρόπο αποικισµού 

ότι δηλαδή οι νόθοι γιοι του Κύψελου µε ανάθεση από τον ίδιο ίδρυσαν τις πρώτες 

αποικίες στην Αιτωλοακαρνανία. Έστω και αν η ανάµειξη των νόθων υιών είναι 

αποκύηµα παραδόσεων, προκύπτουν δύο σηµεία που θα πρέπει να αναφερθούν. 

Πρώτον το ενδιαφέρον της Κορίνθου για αυτές τις θέσεις ήταν πολύ µεγάλο 

(Αµβρακία, Ανακτόριο, Λευκάδα), ώστε ο Κύψελος να στείλει τους γιους του, κίνηση 

που συµβολικά δηλώνει τη σχέση της Κορίνθου µε τις αποικίες. Ταυτόχρονα όµως 

αυτή η κίνηση υποδήλωνε ένα είδος αυτονοµίας των πόλεων, αφού σηµαντικά 

πολιτικά πρόσωπα, όπως οι υιοί του τύραννου αναλάµβαναν την οργάνωση µιας 

πόλης724.  

Η άποψη του Kahrstedt για τα νοµίσµατα ως µαρτυρίες επιδέχεται κριτικής. 

Κατά τη γνώµη του η χρήση των κορινθιακών πήγασων τον 4ο αι. π.Χ. από τις 

αποικίες της Κορίνθου, υποδηλώνει ότι οι πόλεις αυτές που το χρησιµοποιούσαν 

βρισκόταν στη σφαίρα επιρροής της µητρόπολης725. Η άποψη αυτή δεν φαίνεται να 

ευσταθεί γιατί τον 4ο αιώνα ο πήγασος ήταν ευρέως διαδεδοµένο νόµισµα στη ∆ύση 

για εµπορικούς σκοπούς726, άρα δεν αποτελεί απόλυτο κριτήριο η νοµισµατική 

οµοιότητα για την πολιτική επιρροή της Κορίνθου στις πόλεις, οι οποίες 

χρησιµοποιούσαν το νόµισµα αυτό727. 

Όσον αφορά στις εκφράσεις των αρχαίων συγγραφέων για τις αποικίες όπως 

«πόλεις των Κορινθίων» ο Kahrstedt τις χρησιµοποιεί για να δείξει ότι οι αποικίες 

                                                 
723 Graham (1983) 120 
724 Werner (1971) 71  
725 Kahrstedt (1922) 363 
726 Για τις πόλεις που κόβουν πήγασους Head (1911) 406-7, για την εµπορική σηµασία Macdonald 83 
727 Graham (1983) 120. Περισσότερα στο κεφάλαιο που αναφέρεται στα νοµίσµατα. 
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ήταν απλά µέρος της Κορινθιακής πόλης. Τα εν λόγω χωρία είναι από τον 

Θουκυδίδη728 που αναφέρονται στο Ανακτόριο, το Σόλλιον και τη Χαλκίδα. Αν και 

ανάλογες εκφράσεις για τις υπόλοιπες αποικίες δεν υπάρχουν, ο Kahrstedt οδηγείται 

στο συµπέρασµα ότι όλες οι αποικίες ήταν ισότιµες µε την Κόρινθο. Ουσιαστικά το 

πρόβληµα που τίθεται είναι ο διαχωρισµός που γίνεται σε εκφράσεις του ιστορικού, ο 

οποίος χρησιµοποιεί για κάποιες από τις εξεταζόµενες πόλεις τη λέξη αποικία και για 

άλλες πόλη των Κορινθίων. Η λογικότερη εξήγηση που µπορεί να δοθεί είναι ότι ως 

αποικία καλούνται οι πόλεις που έχουν ιδρυθεί και οργανωθεί εξ αρχής από τους 

Κορινθίους και ο χαρακτηρισµός πόλη των Αθηναίων να δίδεται σε πόλεις, όπου 

ασκήθηκε η κορινθιακή επιρροή. Είναι πιθανότερο λοιπόν οι αποικίες που ιδρύθηκαν 

από τους Κορινθίους να είχαν περισσότερα κοινά στοιχεία µε τη µητρόπολή τους, η 

οποία όµως δεν είχε ενεργή ανάµειξη στην εσωτερική πολιτική729. 

                                                 
728 «teleutîntoj toà qšrouj strateus£menoi 'AnaktÒrion Korinq…wn pÒlin, ¿ ke‹tai ™pˆ tù 
stÒmati toà 'Amprakikoà» Θουκυδίδης 4,49. «Oƒ d' ™n ta‹j ˜katÕn nausˆn 'Aqhna‹oi œti Ôntej 
perˆ PelopÒnnhson SÒlliÒn te Korinq…wn pÒlisma aƒroàsi kaˆ» Θουκυδίδης 2,30,1. 
«Lakedaimon…wn ™nšprhsan kaˆ Calk…da Korinq…wn pÒlin eŒlon kaˆ Sikuwn…ouj ™n ¢pob£sei 
tÁj gÁj m£cV ™kr£thsan.» Θουκυδίδης 1,108,5 
729 Το ότι οι αποικίες συµµετείχαν σε πολεµικές συρράξεις εναντίον σε κοινούς εχθρούς µε την 
Κόρινθο δεν σηµαίνει ότι ελέγχονταν πλήρως από τη µητρόπολή τους, κάτι που θα αναφερόταν στις 
γραπτές πηγές. 
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Λατρείες 
 

 Στα πλαίσια των σχέσεων της Κορίνθου µε τις αποικίες της εντάσσεται και ο 

θρησκευτικός δεσµός που τις συνδέει, εκτός από τον πολιτικό. Οι δεσµοί µάλιστα µε 

την κορινθιακή πολιτεία εµφανίζονται ως πιο χαλαροί από τους λατρευτικούς. Μία 

αναφορά του Θουκυδίδη αποτελεί αφορµή για συζήτηση για τις θρησκευτικές σχέσεις 

µητρόπολης – αποικιών. 

 Το χωρίο του ιστορικού δεν έχει να κάνει µε µία από τις αποικίες που 

εξετάζονται εδώ, αλλά µε την Κέρκυρα.  

«Kor…nqioi d� kat£ te tÕ d…kaion Øpedšxanto  t¾n timwr…an, nom…zontej oÙc 
Âsson ˜autîn e�nai t¾n ¢poik…an À Kerkura…wn, ¤ma d� kaˆ m…sei tîn 
Kerkura…wn, Óti aÙtîn parhmšloun Ôntej ¥poikoi· oÜte g¦r ™n panhgÚresi 
ta‹j koina‹j didÒntej gšra t¦ nomizÒmena oÜte Korinq…J ¢ndrˆ 
prokatarcÒmenoi tîn ƒerîn ésper aƒ ¥llai ¢poik…ai, perifronoàntej d� 
aÙtoÝj kaˆ crhm£twn dun£mei Ôntej kat' ™ke‹non tÕn crÒnon Ðmo‹a to‹j 
`Ell»nwn plousiwt£toij kaˆ tÍ ™j pÒlemon paraskeuÍ dunatèteroi, nautikù 
d� kaˆ polÝ proÚcein œstin Óte ™pairÒmenoi kaˆ kat¦ t¾n Fai£kwn 
proeno…khsin tÁj KerkÚraj klšoj ™cÒntwn t¦ perˆ t¦j naàj (Î kaˆ m©llon 
™xhrtÚonto tÕ nautikÕn kaˆ Ãsan oÙk ¢dÚnatoi·»730 
 

Στο κείµενο γίνεται λόγος για τις υποχρεώσεις που συνεπαγόταν ο κοινός 

λατρευτικός προσανατολισµός της αποικίας µε τη µητρόπολη. Η αντιδικία των 

Κορινθίων µε τους Κερκυραίους, είχαν ως αντικείµενο  υλικές απαιτήσεις που δεν 

είχαν αποδοθεί από την αποικία στη µητρόπολη. Η αποτυχία της Κέρκυρας να 

διατηρήσει τους δεσµούς αυτούς µε την Κόρινθο θεωρείται από το Θουκυδίδη ως 

άστοχη κίνηση731.   

Όπως αποκαλύπτεται από τη φράση «ésper aƒ ¥llai ¢poik…ai», είναι 

φανερό ότι η Κόρινθος ακολουθούσε την ίδια στρατηγική, του θρησκευτικού δεσµού 

και µε τις άλλες αποικίες της. Έτσι από τις κυριότερες κορινθιακές θεότητες που 

γνώρισε ιδιαίτερη λατρεία στις αποικίες της ήταν ο Απόλλωνας732. Ο Απόλλωνας µε 

το όνοµα Αγυιεύς733, ήταν ο προστάτης των οικιστών που τους οδήγησε στην ίδρυση 

                                                 
730 Θουκυδίδης 1,25,3-4 
731 Salmon (1984) 387 
732 Στην Κόρινθο αναγνωρίζεται από τον 7ο αιώνα π.Χ. µέχρι τους ρωµαϊκούς χρόνους. Salmon (1984) 
59-62, 219. Για αρχαιολογικά κατάλοιπα ναών στην Κόρινθο που σχετίζονται µε τον Απόλλωνα 
Sakelariou & Faraklas (1971) 73-74, 94, 95,113, 143 
733 Το όνοµα αυτό χρησιµοποιούνταν ως επίκληση του Απόλλωνα, θεού που προστατεύει το δρόµο 
(αγυιά). «™peˆ prÕ tîn pulîn †stasan ¢g£lmata toà 'ApÒllwnoj æj ¢lexik£kou kaˆ fÚlakoj 
tîn Ðdîn. di¦ g¦r toàto 'AguieÚj:» Σχολ. Ευριπίδου Φοίνισσες 631. «ð dšspot' ¥nax ge‹ton 
'Aguieà, toà 'moà proqÚrou propÚlaie, » Αριστοφάνη Σφήκες 875. «perˆ tÚcaj ¢gaq©j 
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των αποικιών734. Στις αποικίες αυτές λογικό ήταν να υιοθετήθηκε ή και να 

επιβλήθηκε η λατρεία του Απόλλωνα. Αργότερα ο Απόλλωνας λατρεύεται ως Πύθιος 

Σωτήρ όταν καταλύθηκε το τυραννικό καθεστώς και αποκατέστησε «την Ευνοµία, τη 

Θέµη και τη ∆ίκη»735.  

Ιδιαίτερη λατρεία γνώρισε ο Απόλλωνας στην Αµβρακία, το Ανακτόριο και τη 

Λευκάδα, όπως µαρτυρούν γραπτές πηγές και αρχαιολογικά ευρήµατα. Στην 

Αµβρακία, όπως µαρτυρούν οι γραπτές πηγές, ο Απόλλωνας ήταν ένας από τους 

θεούς που διεκδίκησε την κατοχή της πόλης736. Ο υστεροαρχαϊκός ναός που βρέθηκε 

στην Αµβρακία αποδίδεται στον Απόλλωνα Αγυιέα737. Ο ναός όµως δεν αποκλείεται 

να ήταν αφιερωµένος και στον Πυθίο Απόλλωνα738. Ίσως αρχικά να ανήκε στον 

Απόλλωνα Αγυιέα, και µετά την αποµάκρυνση της αποικίας από την Κόρινθο να 

έµεινε η λατρεία του Απόλλωνα, αλλά µε το ίδιον του Πυθίου Σωτήρ. 

Στο Ανακτόριο η λατρεία του Απόλλωνα θεωρείται δεδοµένη, λόγω της 

ύπαρξης του ναού στο Άκτιο. Ο Απόλλων εδώ λατρεύτηκε ως Ακτίος και το ιερό 

ήταν γνωστό στο Θουκυδίδη739. Το ιερό ιδρύθηκε αρκετά νωρίς, λίγο µετά την 

ίδρυση του Ανακτορίου από τους Κορινθίους740. Όσο για το αν η προέλευση του 

                                                                                                                                            
'ApÒllwni ¢guie‹, Lato‹, 'Artšmidi, kaˆ kat' ¢gui¦j kratÁraj ƒst£men kaˆ coroÝj » 
∆ηµοσθένης Κατά Μειδίου 51-52. « oátoi qeîn 'ApÒllwna timîsin 'Aguiša kaˆ `Hraklša. kaˆ 
'Aqhn©j bwmÒj ™stin `Uge…aj· » Παυσανίου Περιηγ. 1,31,6. Επίσης ως Αγυιεύς χαρακτηρίζονταν ο 
οξυτενής κίονας ή οβελίσκος και βωµός που ήταν τοποθετηµένος «prÕ tîn qurîn ». «¢guieÚj· Ð prÕ 
tîn qurîn ˜stëj bwmÕj ™n sc»mati k…onoj» Ησύχιος  
734 Ceka (1982) 177 
735 «™n t´ g¦r EÙnom…a na…ei kasign»ta te, b£qron pol…wn ¢sfalšj, b£qron pol…wn ¢sfalšj,  
D…ka kaˆ ÐmÒtrofoj E„r»na, t£mi' ¢ndr£si ploÚtou, crÚseai pa‹dej eÙboÚlou Qšmitoj· 
™qšlonti d' ¢lšxein “Ubrin, KÒrou matšra qrasÚmuqon. » Πίνδαρος Ολυµπία 13, στ. 6-10 
736 «Kor…nqioi d� p£ntej e„sˆn ¢f' `Hraklšouj. § diakoÚsaj Ð KragaleÝj œgnw t¾n pÒlin 
`Hraklšouj e�nai. 'ApÒllwn d� kat' Ñrg¾n ¡y£menoj aÙtoà tÍ ceirˆ pštron ™po…hsen †naper 
eƒst»kei. 'Ambrakiîtai d� 'ApÒllwni m�n SwtÁri qÚousi, t¾n d� pÒlin `Hraklšouj kaˆ tîn 
™ke…nou pa…dwn nenom…kasi, Kragale‹ d� met¦ t¾n ˜ort¾n `Hraklšouj œntoma qÚousin ¥cri 
nàn.  » Αντώνινος Λιβεράλις 4,7 
737 Η απόδοση του ναού στον Αγυιέα γίνεται λόγω του ενός βάθρου, µέσα στον ναό, στον οποίο 
υποτίθεται ότι τοποθετούνταν ο βαίτυλος, το σύµβολο του Απόλλωνα Αγυιέα.  Τσουβαρά – Σούλη 
(1984) 432-433 σηµ. 7, όπου και η βιβλιογραφία για το ναό. 
738 «'Ambrak…an ™k Kor…nqou, Fala…kJ d� turannoànti tÁj pÒlewj aÙtoà kat¦ mante…an 
'Ambrakiètaj ™panastÁsai kaˆ par¦ toàto polloÝj ¢polšsqai <kaˆ> tÕn F£laikon, tÕ d� 
Ólon aÙtÕj ™n tÍ pÒlei poiÁsai pleist£kij ™mfÚlion pÒlemon kaˆ œridaj kaˆ st£sin, 
™mpoiÁsai <d'> ¢ntˆ [tou]tînd' eÙnom…an  kaˆ qšmin kaˆ d…khn, Óqen aÙtÕn œti nàn par¦ to‹j 
'Ambrakiètaij SwtÁra PÚqion ™n ˜orta‹j kaˆ e„lap…naij °desqai. » Αντωνίνος Λιβεράλις 4,4. Ο 
Απόλλωνας είχε βοηθήσει τους Αµβρακιώτες να διώξουν τον τύραννο Φαίακο, όπως στην Κόρινθο, 
όταν εκδίωξαν τους τυράννους κατασκεύασαν ναό προς τιµήν του θεού. (Πίνδαρος Ολυµπία 13) 
Τζουβαρά – Σούλη (1984) 434-435 
739 «™peid¾ d' ™gšnonto ™n 'Akt…J tÁj 'Anaktor…aj gÁj, oá tÕ ƒerÕn toà 'ApÒllwnÒj ™stin, ™pˆ 
tù stÒmati toà 'Amprakikoà kÒlpou, » Θουκυδίδης 1,29,3 
740 Στη χρονολόγηση αυτή συνηγορούν οι αρχαϊκοί κούροι του α΄ µισού του 6ου αιώνα που ανήκουν 
στον αρχαϊκό ναό του Απόλλωνα. Buschor (1922) 43. Richter (1960) 60, 66-67 αρ. 40., 85-86 αρ. 74 
Επίσης Habicht (1957) 100 σηµ. 1. Wallenstein (1971) 147 αρ.34 
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ιερού ήταν κορινθιακή, είναι ενδιαφέρουσα η άποψη µελετητών που θεωρούν ότι οι 

αρχαϊκοί κούροι που βρέθηκαν στο ιερό προέρχονταν από κορινθιακό εργαστήριο741. 

Η σχέση του ιερού µε την πόλη ήταν πολύ στενή, όχι µόνο σε λατρευτικό επίπεδο, 

αλλά και στην εκµετάλλευση των εορτών που γινόταν προς τιµή του Απόλλωνα742.  

Ακόµη στη Λευκάδα το ιερό του Απόλλωνα στο νοτιότερο ακρωτήριο µπορεί 

να είναι σε αρκετά µεγάλη απόσταση από το νησί, εντούτοις η επιλογή της θεότητας 

αυτής φανερώνει την κορινθιακή επιρροή.  

Εκτός από τον Απόλλωνα εµφανίζεται στην Αµβρακία743 και η λατρεία της 

Αρτέµιδος, η οποία υπήρχε στην Κόρινθο744 και είχε διεκδικήσει και αυτή, εκτός από 

τον Απόλλωνα, την κατοχή της πόλης745. Η Άρτεµις λατρεύτηκε ως Αγροτέρα και 

Ηγεµόνη746. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η λατρεία της Αρτέµιδος Ηγεµόνης, η οποία, 

σύµφωνα µε τη Simon, είναι η ηγήτωρ που οδηγεί τους αποίκους στις νέες πατρίδες 

τους747. Άρα ο Απόλλων Αγυιεύς και η Αρτέµιδα Ηγεµόνη είναι πολύ πιθανόν να 

εξαπλώθηκαν µαζί στις αποικίες της Κορίνθου.  

Μία άλλη θεότητα που γνώρισε αρκετά µεγάλη απήχηση στις αποικίες της 

Κορίνθου και συνδέεται µε τη µητρόπολη748, είναι της Αθηνάς Χαλινίτιδος749, η 

µορφή της οποίας απαντάται κυρίως στα νοµίσµατα των κορινθιακών αποικιών750. 

                                                 
741 Buschor (1950) 43. Η Richter θεωρούσε ότι ο δεύτερος κούρος προέρχονταν από κορινθιακό 
εργαστήριο. Richter (1960) 75. Το ίδιο και ο Wallenstein. Wallenstein (1971) 147 αρ.34 
742 Ιδιαίτερη αναφορά σε αυτή τη σχέση έχει γίνει στο κεφάλαιο που αφορά στο Ανακτόριο.  
743 ΤΖουβαρά – Σούλη (1979) 19 όπου µια επιγραφή του τέλους 3ου αιώνα π.Χ., η οποία µαρτυρεί η 
λατρεία της Άρτεµης στην Αµβρακία.  
744 «™poi»qh tÁj Ûsteron. œstin oân ™pˆ tÁj ¢gor©j– ™ntaàqa g¦r ple‹st£ ™sti tîn ƒerîn–
”Artem…j te ™p…klhsin 'Efes…a kaˆ DionÚsou xÒana ™p…crusa pl¾n tîn prosèpwn· t¦ d� 
prÒswpa ¢loifÍ sfisin ™ruqr´ » Παυσανίας 2,2,6 
745 «nšmonti boàj pros£gousin 'ApÒllwn kaˆ ”Artemij kaˆ `HraklÁj kriqhsÒmenoi perˆ 
'Ambrak…aj tÁj ™n 'Hpe…rJ. » Αντωνίνος Λιβεράλις 4,2 Το ιερό της Ηγεµόνης Αρτέµιδος στην 
Αµβρακία αναφέρεται και στον Πολυαινο «¢nšstreyen. ¹ d� katšfugen ™j tÕ ƒerÕn tÁj `HgemÒnhj 
'Artšmidoj,» Πολυαίνος Στρατηγήµατα 8,52. 
746 «toÝj d' 'Ambrakiètaj ™kfugÒntaj t¾n doule…an ”Artemin `HgemÒnhn ƒl£sasqai kaˆ 
poihsamšnouj 'Agrotšrhj e‡kasma parast»sasqai c£lkeon aÙtù qÁra. » Αντωνίνος Λιβεράλις 
4,5 
747 «Citènh Mil»tJ ™p…dhme· s� g¦r poi»sato NhleÚj ¹gemÒnhn, Óte nhusˆn ¢n»geto 
Kekrop…hqen.» Καλλίµαχος Ες Άρτεµιν στ. 225-227.  Η Άρτεµις Ηγεµόνη οδήγησε τον οικιστή Νηλέα 
κατά τον αποικισµό της Μιλήτου. Simon (1969) 154 . Τζουβαρά – Σούλη (1979) 23 
748 «t£de m�n oÛtwj œconta ™pelex£mhn, toà mn»matoj dš ™stin oÙ pÒrrw Calin…tidoj 'Aqhn©j 
ƒerÒn· » Παυσανίας 2,4,1. Για τη λατρεία της Αθηνάς Χαλινίτιδος στην Κόρινθο. Lisle (1955) 104 
749 Τζουβαρά – Σούλη (1979) 9, 15-16.  
750 Για τα νοµίσµατα στις κορινθιακές αποικίες γίνεται εκτενή αναφορά στο κεφάλαιο περί 
νοµισµάτων. Η παρουσία της Αθηνάς Χαλινίτιδος στους κορινθιακούς στατήρες συνδέεται µε το µύθο 
του Βελλεροφόντη, ο οποίος δάµασε τον πήγασο που εικονίζεται στον εµπροσθότυπο του κορινθιακού 
νοµίσµατος, µε το χρυσό χαλινό που του έδωσε η Αθηνά. Παυσανίας 4,2,1 
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Στα νοµίσµατα της Λευκάδας, του Ανακτορίου751 και της Αλυζίας752 είναι φανερή η 

κοινή κορινθιακή επίδραση. 

Αυτές είναι οι κυριότερες θεότητες οι οποίες δείχνουν την αµεσότερη 

επίδραση της Κορίνθου στις αποικίες753. Όµως η επίδραση αυτή δεν επικεντρωνόταν 

µόνο στις αποικίες της στην Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία, αλλά σε άλλες 

περιοχές754. Άρα µάλλον δεν µπορούν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα από το 

γεγονός ότι µία θεότητα ήταν κοινή για τη µητρόπολη και την αποικία της. Οι δύο 

κυριότερες λατρείες, του Απόλλωνα Αγυιέα και της Αρτέµιδος Ηγεµόνης που 

εµπεριέχουν την έννοια του αποικισµού, είναι ίσως και οι µόνες που θα είχαν τη 

σηµασία του θρησκευτικού δεσµού µεταξύ της µητρόπολης και της αποικίας. Ενώ δε 

θα πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι οι λατρευτικές αυτές σχέσεις εκτός του 

όποιου συµβολισµού ενέχουν, καλύπτουν και οικονοµικές αξιώσεις της µητρόπολης 

από τις αποικίες.  

 

                                                 
751 BMC 119 αριθ. 11 πιν. 31 
752 BMC 114 αριθ. 9 πιν. 30  
753 Άλλες λατρείες είναι της Αφροδίτης στην Αµβρακία, αλλά και λατρεία κορινθιακών χθόνιων 
θεοτήτων και Νυµφών στην Ήπειρο, στις αποικίες της Κορίνθου και της Αιτωλοακαρνανίας, που 
έφεραν στο φως συγκριτικές µελέτες πήλινων ειδωλίων που προέρχονται από τις αντίστοιχες περιοχές. 
Τζουβαρά – Σούλη (1988)158 
754 Όπως στο Θέρµο Αιτωλίας η Αρτέµιδα Ηγεµόνη. Τζουβαρά – Σούλη (1988)156  
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Νοµίσµατα  
 

 Κάθε συζήτηση για τις σχέσεις µεταξύ Κορίνθου και των αποικιών της θα 

πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τα στοιχεία και τα συµπεράσµατα που µπορεί κανείς 

να συνάγει από τα νοµίσµατα που χρησιµοποιούνταν σε κάθε αποικία. Οι οµοιότητες 

και οι διαφορές των νοµισµάτων των αποικιών σε σχέση µε αυτά της µητρόπολης, 

είναι βέβαιο ότι δίνουν αφορµή για ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. 

 

Τα νοµίσµατα των αποικιών 

 Αν και η λεπτοµερής παρουσίαση χαρακτηριστικών των νοµισµάτων των 

αποικιών, των οποίων οι οµοιότητες µε αυτά της µητρόπολης είναι δεδοµένες, δεν 

είναι το ζητούµενο της µελέτης αυτής, εντούτοις είναι απαραίτητη µία 

µικρή αναφορά στα νοµίσµατα αυτά. Πρώτη από τις κορινθιακές 

αποικίες έκοψε νοµίσµατα η Λευκάδα περί το 480 π.Χ.755, που είχαν 

τη µορφή των κορινθιακών στατήρων756. Το διακριτικό στοιχείο που 

διαχωρίζει τα κορινθιακά από τα νοµίσµατα της Λευκάδας ήταν το 

γράµµα λ που αντικατέστησε το κ της µητρόπολης757. Η µορφή των 

νοµισµάτων ακολούθησε στις µικρές στιλιστικές αλλαγές στον 

πήγασο και το κεφάλι της Αθηνάς µέχρι και το 420 π.Χ.758. Κάτι που σηµαίνει ότι η 

σχέση µε τη µητρόπολη παρέµενε µέχρι τότε.  

 Η Αµβρακία έκοψε δικά της νοµίσµατα αργότερα από τη 

Λευκάδα, µε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στον οπισθότυπο το 

γράµµα Α. Ωστόσο ο Ravel αναφέρει ότι οι πρώτοι στατήρες 

από την Αµβρακία, είχαν κοπεί γύρω στο 480 και ότι ανάµεσα 

σε αυτά τα πρώιµα νοµίσµατα υπάρχουν κάποια που είχαν κοπεί 

                                                 
755 Κατά άλλους µελετητές το 500 π.Χ. Grose (1926) 288 
756 Για την ακρίβεια είχαν τη µορφή της δεύτερης, υστερότερης µορφής των κορινθιακών στατήρων, οι 
οποίοι είχαν στον εµπροσθότυπο τον πήγασο και στον οπισθότυπο αρχικά τη σβάστικα και την Αθηνά 
µετέπειτα. Αλλαγή που έγινε το 515 π.Χ. Kraay (1976) 80-81 και Kraay & Hirmer (1966) 340. Οι 
στατήρες της Λευκάδας είχαν την µορφή του δεύτερου τύπου. 
757 Kraay (1976) 82 
758 Kraay (1976) 124 
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µε µήτρες που επίσης χρησιµοποιούνταν για νοµίσµατα της Κορίνθου759. Όπως ο 

ίδιος συµπέρανε αυτά τα νοµίσµατα θα πρέπει να είχαν κοπεί στην Κόρινθο. Αυτό το 

συµπέρασµα αν συνδυαστεί µε το γεγονός ότι πρώιµα νοµίσµατα από την Αµβρακία 

είναι πολύ σπάνια760, είναι επόµενο να συµπεράνει κανείς ότι η Αµβρακία 

χρησιµοποιούσε τους κορινθιακούς στατήρες πριν το 480, αλλά και για ένα 

εκτεταµένο χρονικό διάστηµα αργότερα761. Μετά από την πρώτη κοπή νοµισµάτων η 

Αµβρακία ξεκινά, στην πόλη της πλέον, νοµισµατοκοπία. Τα νοµίσµατα ακολουθούν 

και αυτά, όπως η Λευκάδα τις αλλαγές που παρουσιάζουν τα νοµίσµατα της 

µητρόπολης.  

 Το Ανακτόριο, η Αλυζία και ο Αστακός762 έκοψαν νοµίσµατα κορινθιακού 

τύπου µετά από τις δύο µεγάλες κορινθιακές αποικίες, περί το πρώτο µισό του 4ου 

αιώνα π.Χ.  

                                           
 

Προβληµατισµοί για τη χρήση των Νοµισµάτων 

 Μερικές από τις αποικίες έκοψαν νοµίσµατα όµοια στο βάρος και τον τύπο µε 

αυτά της µητρόπολης Κορίνθου, δίνοντάς τους µόνο ένα διακριτό χαρακτηριστικό, 

την εµφάνιση του αρχικού γράµµατος της αποικίας, η οποία εξέδιδε τα νοµίσµατα763. 

Όµως θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι τα κορινθιακά νοµίσµατα γνώριζαν 

                                                 
759Ravel (1928) 82. Είναι επίσης πιθανόν τα νοµίσµατα να φτιάχτηκαν σε κορινθιακό 
νοµισµατοκοπείο, στην Κόρινθο. Η εξήγηση αυτού του γεγονότος ίσως έχει να κάνει µε τις ιστορικές 
εξελίξεις. Το 480 π.Χ. η Αµβρακία µάλλον θεώρησε αναγκαίο να κόψει νοµίσµατα για να τα 
χρησιµοποιήσει µε τη συµµετοχή της στην εκστρατεία εναντίον του Ξέρξη. Έτσι προκειµένου να 
επιτευχθεί η κοπή γρηγορότερα, ζήτησε από τη µητρόπολη να αναλάβει την παραγωγή. Kraay (1976) 
124 
760 Ravel (1928) 82 
761 Graham (1983) 122 
762 Μαζί µε αυτές και άλλες ακαρνανικές πόλεις, όπως η Στράτος, το Θύριο. Kraay (1976) 126. Το 
γεγονός αποδεικνύει ότι η µορφή των νοµισµάτων δεν αποτελεί απόδειξη ότι η πόλη διατηρούσε 
στενές σχέσεις µε τη µητρόπολή της. 
763 Head (1911) 406-407 
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ευρεία διάδοση τον 4ο αι. π.Χ. στη ∆ύση. Οι λόγοι για το γεγονός αυτό είναι 

πιθανότατα εµπορικοί764. Έτσι δε µπορεί να συναχθεί κάποιο ασφαλές συµπέρασµα 

για τις σχέσεις της Κορίνθου µε µία πόλη που έχει υιοθετήσει τον κορινθιακό πήγασο 

κατά τον 4ο αι. π.Χ.765. 

 Η υιοθέτηση του κορινθιακού τύπου από τις αποικίες, εγείρει 

προβληµατισµούς σε δύο τοµείς που συνδέονται µε τα νοµίσµατα, το εµπόριο και την 

πολιτική. Η εµπορική χρήση των νοµισµάτων πρέπει να ιδωθεί συνολικά και σε 

συνάρτηση µε περιπτώσεις άλλων νοµισµάτων, τα οποία γνώρισαν ευρεία διάδοση 

(π.χ. τα νοµίσµατα της Αίγινας που απεικόνιζαν µία χελώνα, αποτελούσαν το κοινό 

νόµισµα της Πελοποννήσου την πρώιµη εποχή766, αλλά και µε τις κουκουβάγιες της 

Αθήνας, που είχαν εξαπλωθεί σε όλο τον αρχαίο κόσµο767). Την αρχαϊκή περίοδο 

όταν τα νοµισµατοκοπεία ήταν ακόµη σχετικά λίγα οι αποικίες της Κορίνθου στην 

Αιτωλοακαρνανία θα προτιµούσαν τους δηµοφιλείς πήγασους της µητρόπολης που 

θα τύγχαναν ευρύτερης αποδοχής από τα δικά τους. Η ίδια αιτιολογία µάλλον ισχύει 

και για τις µικρότερες αποικίες Σόλλιον, Χαλκίς, Μακύνεια και Μολύκριον, οι οποίες 

ποτέ δεν έκοψαν δικά τους νοµίσµατα. Η ίδια λογική θα ακολουθούνταν µάλλον όταν 

οι αποικίες ξεκίνησαν την κοπή δικών τους νοµισµάτων, γι αυτό και τους έδωσαν 

κορινθιακή µορφή.  

 Η πολιτική προέκταση της χρήσης των νοµισµάτων της µητρόπολης από την 

αποικία ερµηνεύεται ως στενή σχέση που είχε η αποικία µε τη µητρόπολή της. Εκτός 

από την σχέση αποκαλύπτεται µέσω των νοµισµάτων και ο βαθµός ανεξαρτησίας των 

αποικιών από την Κόρινθο768. Είναι ενδιαφέρον να αποκαλυφθεί, µέσω των 

νοµισµάτων, αν στη σχέση Κορίνθου - αποικιών οι δεύτερες ήταν υποδεέστερες από 

την πρώτη769. Η υποτέλεια αυτή θα µπορούσαµε να πούµε ότι εκφράζεται και µε την 

αναγραφή µόνο του πρώτου γράµµατος κάθε πόλης, µε λίγες εξαιρέσεις. Ίσως οι 

αποικίες δεν ήθελαν, ή δεν τους επιτρεπόταν από τη µητρόπολη να προβληθεί του 

όνοµά τους περισσότερο από όσο έπρεπε.  

                                                 
764 Χαρακτηρίζεται µάλιστα ο πήγασος ως κατά κάποιο τρόπο διεθνές νόµισµα. Macdonald (1905) 83 
765 Graham (1983) 121 
766 Head (1911) 395 
767 Head (1911) 373, 377 
768 Η αυτονοµία µια πόλης υποδηλώνεται µε την κοπή ασηµένιων νοµισµάτων.  Macdonald (1905) 10. 
Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για της κορινθιακές αποικίες που εξετάζονται, γιατί ήταν θα ήταν αρκετά 
πρώιµο να γίνει αναφορά σε ασηµένια νοµίσµατα.  
769 Αυτή είναι η πιο κοινή άποψη που έχει εκφραστεί από τους Will και Karhrstedt. Will (1955) 524 
σηµ.2. Kahrstedt (1922) 361 
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 Τα νοµίσµατα λοιπόν αποτελούν ενδείξεις για την σύνδεση των αποικιών µε 

την Κόρινθο, αν και έχουν να κάνουν περισσότερο µε τη διευκόλυνση των εµπορικών 

συναλλαγών και των δύο, δεδοµένου ότι από τα κύρια ζητούµενα στην περιοχή ήταν 

η επιτυχής εµπορική δραστηριότητα. 
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Επικοινωνία 

 

 Η επικοινωνία µεταξύ της µητρόπολης και των αποικιών µεταξύ τους 

αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό παράγοντα για τη διατήρηση των σχέσεων των πόλεων 

αυτών. Αυτή η επικοινωνία θα πρέπει να διαχωριστεί, σε θαλάσσια και σε χερσαία, 

κάτι που επιβάλει και διαφορετικές παραµέτρους για την εξέταση της κάθε µιας.  

 Η Κόρινθος λογικά θα προσέγγιζε τις αποικίες της δια θαλάσσης. Ούτως ή 

άλλως οι κορινθιακές πόλεις στη δυτική ακτή της Ακαρνανίας, επιτελούσαν και τη 

λειτουργία του ενδιάµεσου σταθµού στο δρόµο προς τη ∆ύση770. Είναι προφανές ότι 

ο προβληµατισµός που τίθεται είναι ο χρόνος που απαιτούνταν για να προσεγγίσει τις 

αποικίες η Κόρινθος. Ο Σκύλαξ στο έργο του Περίπλους, όπου περιγράφει τις 

παράκτιες πόλεις και περιοχές, δίνει όχι µόνο την απόσταση σε στάδια, αλλά και το 

χρονικό διάστηµα που απαιτεί ο παράπλους της κάθε µιας από τις περιοχές771. Η 

πορεία του για την περιοχή που µας ενδιαφέρει ξεκινά από την Αµβρακία, στο 

εσωτερικό του Αµβρακικού κόλπου και συνεχίζεται προς τα νότια, πάντα σε 

παράλληλη πορεία µε την ακτή, µέχρι την Κόρινθο.  

 Έτσι σύµφωνα µε τον Σκύλακα, ένα πλοίο θα χρειαζόταν πέντε µε πεντέµιση 

µέρες για να φτάσει από την Κόρινθο στην Αµβρακία772. Θα έπαιζε βέβαια ρόλο ο 

τύπος του πλοίου µε το οποίο καλυπτόταν αυτές οι αποστάσεις. Οι Κορίνθιοι πάντως 

είχαν στη διάθεσή τους ένα από τα ταχύτερα πλοία (την τριήρη) από πολύ νωρίς. Την 

ίδια περίοδο µε την ίδρυση των σηµαντικότερων αποικιών στην δυτική Ελλάδα 

(Αµβρακία, Ανακτόριο και Λευκάδα), φτιάχνονται και οι πρώτες τριήρεις από τους 

Κορινθίους773. Βέβαια οι τριήρεις δεν ήταν πλοία εµπορικά, τα οποία θα 

χρησιµοποιούνταν για τον κυριότερο λόγο, για τον οποίο ιδρύθηκαν οι αποικίες, αλλά 

                                                 
770 Μπορεί η Κόρινθος να είχε ανάµειξη µόνο στην ίδρυση των Συρακουσών το 733 π.Χ., αλλά η 
κεραµική της είχε αποκτήσει δυναµικότητα που η εξάπλωσή της και σε άλλες πόλεις δεν θα την άφηνε 
αδιάφορη. Boardman (1996) 206 
771 Για κάποιες περιοχές δίνεται ένα από τα δύο µετρήσιµα µεγέθη, είτε ο χρόνος που καλύπτεται η 
απόσταση, είτε ο υπολογισµός αυτής σε στάδια. Ένα τέτοιο πρόβληµα µπορεί να λυθεί, επειδή για τις 
υπόλοιπες πόλεις αναφέρονται και τα δύο µεγέθη και µε ένα απλό υπολογισµό µπορεί να γίνει η 
µετατροπή από στάδια σε χρόνο και αντίστροφα. Ο υπολογισµός µάλλον θα ήταν αρκετά ασφαλής 
γιατί η αναφορά του Σκύλακος γινόταν από το ίδιο πλοίο σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. 
772 Ο υπολογισµός βέβαια αυτός επιδέχεται ενστάσεις, καθώς εκτός από την αξιοπιστία του Σκύλακος 
πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ακριβής πορεία του πλοίου. Π.χ. δεν διευκρινίζεται αν περνά από την 
διώρυγα της Λευκάδας, γιατί διαφορετικό χρόνο θα χρειαζόταν για να κάνει το γύρω του νησιού και 
διαφορετικό να περάσει από το ∆ιόρυκτο. Σκύλαξ 34 
773 Στα µέσα του 7ου αιώνα π.Χ. κατασκευάζονται οι πρώτες τριήρεις, οι οποίες βέβαια δεν θα 
κυριαρχήσουν αµέσως, αλλά η εµφάνισή τους σηµατοδοτεί την εξέλιξη στη ναυπηγική. Casson (1994) 
60 
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υπήρξαν και περιπτώσεις στις οποίες οι αποικίες αντιµετώπισαν εχθρικές επιδροµές. 

Στις επιδροµές αυτές τις περισσότερες φορές χρειάστηκε η συνδροµή των Κορινθίων, 

οι οποίοι θα έπλεαν προς βοήθεια, ακολουθώντας τη διαδροµή την οποία περιέγραψε 

ο Σκύλαξ. 

 Οι αποικίες όµως λογικά θα επικοινωνούσαν και µεταξύ τους, από θαλάσσης, 

αλλά και από ξηράς. Η χάραξη του δρόµου για τις χερσαίες θα γινόταν µε βασικό 

κριτήριο τη µορφολογία της περιοχής. Ασφαλώς θα αποφεύγονταν τα υψώµατα και 

τα βουνά, µε αποτέλεσµα οι δρόµοι να περνούν όπου ήταν δυνατό ανάµεσα από τα 

φυσικά εµπόδια. Οι σηµερινοί δρόµοι ακολουθούν σε µεγάλο βαθµό αυτή την 

παράµετρο και γι αυτό τις περισσότερες φορές οι αρχαίοι δρόµοι συµπίπτουν µε τους 

σηµερινούς.  

 Υπήρχε βέβαια και ένας άλλος παράγοντας που ενδεχοµένως δυσκόλευε τη 

χρησιµοποίηση των δρόµων. Οι δρόµοι ίσως περνούσαν από εδάφη, τα οποία δεν 

ήταν φιλικά προσκείµενα στους Κορινθίους και άρα και στις αποικίες τους. Οι 

Ακαρνάνες ήδη από την ίδρυση των αποικιών δεν είχαν καλές προθέσεις απέναντι 

στους Κορινθίους, κάτι που όπως είδαµε συνεχίστηκε και µετά την ίδρυση των 

αποικιών. Ωστόσο αντιδράσεις για τη χρήση δρόµων που δεν υπάγονταν στην 

επικράτεια των αποικιών, δεν αναφέρονται σε γραπτές πηγές. Από την άλλη βέβαια 

όλες οι αποικίες είχαν πρόσβαση στη θάλασσα, κάτι που σηµαίνει ότι αν η χερσαία 

επικοινωνία εµποδιζόταν, υπήρχε η εναλλακτική λύση της θαλάσσιας.  

Ξεκινώντας από την Αµβρακία, η αποικία µάλλον θα χρησιµοποιούσε σε 

µεγάλο βαθµό τη θαλάσσια επικοινωνία για να έρθει σε επαφή µε τις νοτιότερες 

αποικίες, γιατί αυτός θα ήταν ο πιο σύντοµος τρόπος. ∆ιαφορετικά θα έπρεπε να 

ακολουθήσει από τα ανατολικά το δρόµο µεταξύ του Αµβρακικού και του 

Μακρυνόρους, η πορεία του οποίου παραµένει και σήµερα η ίδια. Τα περί εχθρικού 

εδάφους που αναφέρθηκαν παραπάνω, ταιριάζουν εδώ, γιατί οι σχέσεις της 

Αµβρακίας µε το Άργος Αµφιλοχικό δεν ήταν καλές774. Ο δρόµος λοιπόν που 

οδηγούσε προς τα νότια ακολουθούσε πορεία παράλληλη στην ακτή του Αµβρακικού 

κόλπου µέχρι το Ανακτόριο. 

Στην περιοχή του Ανακτορίου δεν υπάρχουν πολλά φυσικά εµπόδια, κάτι που 

κάνει την πόλη του Ανακτορίου αφετηρία για δρόµους µε κατευθύνσεις νότια τον 

όρµο της Παλαίρου, νοτιοδυτικά τη χερσόνησο της Πλαγιάς και δυτικά το Άκτιο. Οι 
                                                 
774 Οι τεταµένες σχέσεις καταλήγουν σε επίθεση των Αµβρακιωτών προκειµένου να καταλάβουν το 
Άργος. Το συµβάν λαµβάνει χώρα το 457 π.Χ. Θουκυδίδης 2,68,1-2 
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σηµερινοί δρόµοι της περιοχής ακολουθούν αυτές τις κατευθύνσεις και είναι πιθανόν 

να ακολούθησαν τους αρχαίους δρόµους. Στη χερσόνησο της Πλαγιάς δύο κύριοι 

άξονες συνέδεαν τη Λευκάδα και το Σόλλιον µε την υπόλοιπη Ακαρνανία. Για τη 

Λευκάδα ο δρόµος θα υπήρχε βόρεια της χερσονήσου, και θα συνέχιζε νότια προς τον 

Άγιο Γεώργιο, δηλαδή την αντικρινή της Λευκάδας ακτή. Ένας άλλος δρόµος θα 

ξεκινούσε από το φρούριο του Αγίου Γεωργίου και διασχίζοντας τα υψώµατα στο 

κέντρο της χερσονήσου, θα έφτανε στο ύψος του σηµερινού χωριού Άγιος Νικόλας. 

Από εκεί µπορούσε κάποιος να οδηγηθεί είτε προς τον όρµο της Παλαίρου, είτε προς 

το Ανακτόριο.  

 

 
Εικ.37 Με διακεκοµµένες γραµµές ο δρόµος που οδηγεί από τον Άγιο Γεώργιο στον Άγιο 

Νικόλαο. 
 

Από τον όρµο της Παλαίρου και µέχρι τους Οινιάδες η διαδροµή που θα 

ακολουθούσε κανείς είναι παράκτια, λόγω των ορεινών όγκων που βρίσκονται κατά 

µήκος της ακτής. Από τους Οινιάδες για να µεταβεί κανείς στην Αιτωλία, όπου οι 

υπόλοιπες αποικίες της Κορίνθου, θα ήταν εύκολο, ακολουθώντας τον δρόµο, που θα 

ήταν πάλι παράλληλος µε την ακτογραµµή, αλλά και χρονοβόρο. Άλλωστε οι 

Οινιάδες δεν αποτελούσαν αποικία των Κορινθίων, κάτι που θα αποδυνάµωνε την 

περίπτωση Κορίνθιοι να µετακινούνταν από εκεί οδηκώς προς τη Χαλκίδα. Μία 

τέτοια µετακίνηση θα γινόταν, αν χρειαζόταν µε πλοία.  
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Στην Αιτωλία οι αποικίες Χαλκίς, Μακύνεια και Μολύκριο, βρισκόταν σε 

κοντινή απόσταση η µία µε την άλλη, κάτι που τους εξασφάλιζε εύκολη µεταξύ τους 

επικοινωνία. Ο δρόµος που θα τις ένωνε, θα ξεκινούσε από την κοιλάδα µεταξύ της 

Βαράσοβας και του Ταφιασού, συνεχίζοντας νότια από τον Ταφιασό και παράκτια 

µέχρι τη Ναύπακτο.  

Οι οδικοί αυτοί άξονες διαφέρουν από τον κύριο άξονα που παρουσιάζεται 

στη µελέτη της Αξιώτη για τους ρωµαϊκούς δρόµους στην Αιτωλοακαρνανία µε 

αφορµή τα τρία ρωµαϊκά µιλιάρια (οδόσηµα) που έχουν βρεθεί775. Τα αρχαιολογικά 

αυτά ευρήµατα, πιστοποιούν ότι ο δρόµος ήταν σε χρήση από τις αρχές του 2ου µέχρι 

τον 4ο αιώνα µ.Χ.776 Ο δρόµος αυτός περνά από την ενδοχώρα, αποφεύγοντας το 

εµπόδιο των Ακαρνανικών ορέων και είναι πολύ πιθανό να χρησιµοποιούνταν και 

παλιότερα, όµως δεν θα εξυπηρετούσε τους Κορίνθιους, γιατί αφενός όλες οι αποικίες 

τους βρισκόταν στην ακτή και αφετέρου η επικινδυνότητα του, λόγω των εχθρικά 

διατιθέµενων Ακαρνάνων θα ήταν µεγάλη. 

 

 
Εικ.38 Ο ρωµαϊκός χερσαίος δρόµος 

 

Η επικοινωνία µεταξύ των πόλεων όµως επιτυγχάνονταν και µε σινιάλα, πάνω 

από υψώµατα και λόφους. Χρησιµοποιούνταν «φρυκτοί», πυρσοί δηλαδή που 
                                                 
775 Για τα µιλιάρια αυτά Αξιώτη (1980) 186-189.  

776 Αξιώτη (1980) 189 
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ανάλογα µε την κίνησή τους έδιναν πληροφορίες στον αποδέκτη αυτών, ο οποίος 

πολύ πιθανόν ήταν να βρισκόταν επίσης σε ένα ύψωµα777. O τρόπος αυτός 

επικοινωνίας είναι γνωστός από τις αρχαίες πηγές778. Μάλιστα το σύστηµα των 

σινιάλων είχε εξελιχθεί µε πολύπλοκους συνδυασµούς φωτιάς, ήχων και άλλων 

µέσων779. Τα σινιάλα αυτά προφανώς υπήρχαν στα αρχαία χρόνια, εντούτοις σε 

περιοχές µικρές, όπως η χερσόνησος της Πλαγιάς, στην οποία αναφέρεται ο Wacker, 

κάποιος θα µπορούσε να καλύψει τις αποστάσεις σε σύντοµο χρονικό όριο πεζός, µε 

κέρδος να µεταφέρει όλες τις πληροφορίες µε ασφάλεια. Για τις µεγάλες αποστάσεις 

η εφαρµογή της πρακτικής των σινιάλων θα είχε κάποιο νόηµα. 

                                                 
777 Wacker (1999) 69 
778 «¥steoj ™k sfetšrou· ¤ma d' ºel…J katadÚnti  
purso… te flegšqousin ™p»trimoi, ØyÒse d' aÙg¾  
g…gnetai ¢�ssousa periktiÒnessin „dšsqai,  
a‡ kšn pwj sÝn nhusˆn ¥rew ¢lktÁrej †kwntai·» Οµήρου Ιλιάδα Σ΄ στ.210-213. Επίσης στον 
Ηρόδοτο αναφέρεται ότι ο Μαρδόνιος έστειλε την είδηση της κατάληψης της Αθήνας, στις Σάρδεις µε 
αυτό τον τρόπο. «Oƒ m�n taàta suneboÚleuon, Ð d� oÙk ™pe…qeto, ¢ll£ oƒ deinÒj tij ™nšstakto 
†meroj t¦j 'Aq»naj deÚtera ˜le‹n, ¤ma m�n Øp' ¢gnwmosÚnhj, ¤ma d� purso‹si di¦ n»swn 

™dÒkee basilš� dhlèsein ™Ònti ™n S£rdisi Óti œcoi t¦j 'Aq»naj.» Ηρόδοτος 9,3 «Taàta oƒ 
“Ellhnej oƒ ™p' 'Artemis…J stratopedeuÒmenoi punq£nontai di¦ pursîn ™k Ski£qou·» 
Ηρόδοτος 7,183.  
779 Αναλυτικότερα στοιχεία παρουσιάζει ο Wacker, ο οποίος σε κάποια σηµεία της αναφοράς του για 
σινιάλα ίσως και να υπερβάλει. Wacker (1999) 69-72. Επίσης την χρήση των σινιάλων υποστηρίζουν 
πολύ και οι Boomelje & Doorn et alii (1987) 23 
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Συµπεράσµατα 
 

 Η µελέτη των πόλεων που σχετίζονται µε την κορινθιακή αποικιοκρατική 

δραστηριότητα αποδίδει στις αποικίες – πόλεις που δέχθηκαν κορινθιακή επιρροή, 

µία διαφορετική µεταξύ τους εικόνα όσον αφορά στους δεσµούς που τις συνδέουν µε 

την Κόρινθο. ∆ιαµορφώνονται έτσι δύο οµάδες πόλεων: µία µε τις αποικίες που οι 

πηγές και τα ευρήµατα οδηγούν στο ότι ήταν αν όχι αµιγείς, σε µεγάλο βαθµό 

κορινθιακές αποικίες, η άλλη οµάδα περιλαµβάνει τις πόλεις οι οποίες είναι πιο 

απόµακρες από τη µητρόπολη. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν η Αµβρακία, το 

Ανακτόριο, η Λευκάδα, η Χαλκίς και το Μολύκριον, ενώ στη δεύτερη το Σόλλιον, η 

Αλυζία, ο Αστακός, οι Οινιάδες και η Μακύνεια.  

 ∆ίνεται η εντύπωση ότι οι Κορίνθιοι ήθελαν να δηµιουργήσουν αρχικά ένα 

ισχυρό δίκτυο από πόλεις στη ∆υτικά Ελλάδα και στη συνέχεια προσπάθησαν να 

πλαισιώσουν τον αρχικό ιστό µε επιπλέον πόλεις, σε επίσης στρατηγικά σηµεία µε τις 

πρώτες. Ανάλογα µε το βαθµό στον οποίο είχε εισχωρήσει το κορινθιακό στοιχείο 

στην κάθε πόλη, διακρίνεται και η αντιµετώπιση της µητρόπολης προς αυτή. Οι 

µεγαλύτερες από τις πόλεις της πρώτης οµάδας συµµετείχαν ενεργά σε µάχες της 

µητρόπολης, µε αρκετά µεγάλες δυνάµεις στο πλευρό της Κορίνθου. Η σύνδεση των 

πόλεων µε τη µητρόπολη δεν είχε µόνο πολιτική διάσταση, αλλά και θρησκευτική, 

που επιτυγχάνονταν µε τη διάδοση λατρευτικών θεοτήτων, µε κορινθιακά 

χαρακτηριστικά στις αποικίες. 

 Η επιλογή των θέσεων για την εγκατάσταση των αποίκων ήταν ιδιαίτερα 

προσεγµένη. Όλες οι αποικίες που ιδρύθηκαν από τους Κορινθίους πληρούσαν 

σχεδόν τις ίδιες προϋποθέσεις. Έτσι κοινά στοιχεία των θέσεων είναι η εγγύτητα και 

η εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα, ο αναγκαίος χώρος για την ανάπτυξη του 

οικισµού, και η έκταση, της οποίας η καλλιέργεια θα εξασφάλιζε την απαραίτητη 

αυτονοµία στην αποικία. Για τις πόλεις, οι οποίες εντάχθηκαν στη σφαίρα επιρροής 

της Κορίνθου χωρίς να έχουν ιδρυθεί από αυτές, το κοινό χαρακτηριστικό που θα 

ενδιέφερε τους Κορινθίους είναι ότι βρίσκονται κοντά στη θάλασσα. Είναι φανερό 

ότι στην επιλογή των θέσεων για την ίδρυση των αποικιών πρωτεύοντα ρόλο έπαιζε 

το γεωφυσικό ανάγλυφο, το οποίο οι άποικοι εκµεταλλεύονταν είτε για να 

προστατευτούν, είτε για να ελέγχουν την περιοχή, είτε να καλλιεργούν το έδαφος.  
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 Η τοποθέτηση των αποικιών σε θέσεις µε αυτά τα χαρακτηριστικά 

αποσκοπούσαν ασφαλώς στην εκπλήρωση κάποιων στόχων της µητρόπολης. Το 

κυριότερο ζητούµενο της Κορίνθου ήταν η δηµιουργία ερεισµάτων στη δυτική και 

νότια ακτή της Αιτωλοακαρνανίας, από τα οποία θα µπορούσαν να συνεχίσουν την 

πορεία τους προς τη ∆ύση. Οπωσδήποτε και το εµπόριο της Κορίνθου µετά από αυτή 

την κίνηση θα είχε διευκολυνθεί και θα είχε διασφαλιστεί η ανεµπόδιστη έλευση των 

κορινθιακών πλοίων προς την Αδριατική και τη Σικελία.  
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